Turvallisuus teollisuuspuistossa
Opas teollisuuspuistossa toimiville yrityksille

Julkaistu Työsuojelurahaston tuella

Versio 1.0, maaliskuu 2008

1

Alkusanat
Vuosina 2006 - 2008 toteutetun Turvallisuus teollisuuspuistossa -tutkimushankkeen tavoitteena oli antaa selkeä kuva teollisuuspuistojen sekä osin myös yhteisten työpaikkojen turvallisuuden varmistamiseen liittyvistä ongelmakohdista. Hankkeessa selvitettiin, miten teollisuuspuistoissa työturvallisuus- ja eräät ympäristöturvallisuusasiat voidaan eri yritysten kesken hoitaa mahdollisimman hyvin ja kattavasti sekä miten Suomen nykylainsäädäntö ohjaa ja tukee
erilaisissa eteen tulevissa ongelmatilanteissa.
Tämä opas sisältää nykylainsäädäntöön pohjautuvia käytännön neuvoja yrityksille siitä, mistä
turvallisuuteen liittyvistä asioista on sovittava yritysten välisissä sopimusneuvotteluissa, mistä
on sovittava erikseen yritysten välillä ja missä tilanteissa yksittäistä yritystä tai yhteisiä työpaikkoja koskeva lainsäädäntö sellaisenaan on riittävä ja täsmällinen. Oppaaseen sisältyvät
ohjeet ja ratkaisuehdotukset on pyritty saamaan mahdollisimman konkreettisiksi ja selkeiksi,
jotta ne olisivat laajasti erityyppisten ja myös erikokoisten yritysten käytettävissä ja hyödynnettävissä. Ohjeita laadittaessa kokemukset teollisuuspuistomaisesta toiminnasta Suomessa
olivat vielä varsin rajalliset. Annettuja ratkaisuehdotuksia ei näin ollen ole voitu rakentaa oikeuden päätösten varaan, vaan esimerkit perustuvat yksinomaan oppaan laatijoiden käsityksiin eri säädösten soveltamismahdollisuuksista teollisuuspuistossa.
Opas on laadittu Työsuojelurahaston, Turvatekniikan keskuksen, VTT:n sekä hankkeessa
mukana olleiden yritysten rahoituksella. Hankkeeseen osallistuivat Paraisten teollisuuspuistosta Nordkalk Oyj Abp ja maxit Oy Ab, Porin Kupariteollisuuspuistosta Boliden Harjavalta
Oy, Luvata Pori Oy, Outokumpu Pori Tube Oy, ABB Oy Service ja Lassila & Tikanoja Oy
sekä Vihtavuoren teollisuuspuistosta EURENCO Vihtavuori Oy, Oy Forcit Ab ja Nammo Lapua Oy.
Oppaan ovat koonneet FM Yngve Malmén ja DI Minna Nissilä VTT:ltä yhteistyössä Helsingin yliopiston tutkijan VT Hanna Leppäahon kanssa.

Tampereella, maaliskuussa 2008.
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1. Johdanto
Viime vuosikymmeninä Suomeen on perustettu useita tiede-, teknologia- ja teollisuuspuistoja.
Tiedepuistolla tarkoitetaan useimmiten aluetta, joka on suunniteltu korkean teknologian ja
tieteen sekä tietointensiivisten yritysten keskittymäksi. Usein tiedepuistoa voidaan kutsua
myös teknologiakeskukseksi tai -kyläksi.
Vastaavasti teollisuuspuistolla tarkoitetaan keskittymää, joka muodostuu teollista toimintaa
harjoittavista yrityksistä. Teollisuuspuistoja voidaan varta vasten perustaa, mutta moni vanha
teollisuusalue on ilman erityistä etukäteissuunnittelua muuttunut teollisuuspuistoksi esimerkiksi yrityskauppojen seurauksena.
Euroopan talous- ja sosiaalikomitea on vuonna 2005 antamassaan lausunnossa tarkastellut
teknologiapuistojen roolia Euroopan unionin uusien jäsenvaltioiden teollisessa muutoksessa 1,
Lausunnossa todetaan vaihtelevien nimitysten joukossa termit "teollisuuspuisto", "tiedepuisto", "teknologiapuisto", "teknopolis", "tutkimuspuisto", "yrityspuisto", "innovaatiokeskus" ja
"teknologia-hautomo" useimmiten käytetyiksi. Em. lausunnossa on luokiteltu puistoja ja niiden ominaispiirteitä seuraavasti:
Puistot voidaan luokitella tehtäviensä mukaan esimerkiksi seuraaviin tyyppeihin:
- tiedepuistot
- teknologiapuistot
- innovaatiokeskukset
- yrityspuistot.
Kokonaisvaltainen organisaatiorakenne on tyypillistä seuraaville rakenteille:
- teknopolis
- teknologiakeskus
- teknologia-alue
- yritysalue ja meta-alue.
Rakentamiseen liittyvien ominaispiirteiden perusteella puistot voidaan pohjimmiltaan jakaa kahteen selkeästi erottuvaan luokkaan:
- greenfield-tyyppisiin teollisuuspuistoihin
- kunnostettaviin kohteisiin sijoitettaviin puistoihin.

Edellä esitettyjen lisäksi on myös käsite ”teollinen ekosysteemi”. Sillä tarkoitetaan tuotannollisten ja palveluyritysten yhteisöä, joka sijaitsee maantieteellisesti samalla alueella. Teolliseen
ekosysteemiin liittyy myös yhteistyö ympäröivän yhteiskunnan kanssa. Jäsenyritykset pyrkivät parantamaan ekologista, taloudellista ja sosiaalista suorituskykyään hoitamalla yhteistyössä ympäristönsuojelu- ja raaka-ainekysymykset2.
Tämä opas keskittyy yrityspuistoihin, joissa on teollista toimintaa, siis varsinaisiin teollisuuspuistoihin. Oppaassa tarkastellaan teollisuuspuistoissa toimivien yritysten työ- ja ympäristöturvallisuutta koskevia vaatimuksia ja velvoitteita sekä turvallisuusasioiden huomioon ottamista teollisuuspuistoa perustettaessa tai otettaessa sinne uusia toimijoita. Pääpaino on työ- ja
ympäristöturvallisuuteen liittyvien asioiden hoitamisessa teollisuuspuistoissa, joissa vaarallis1

Euroopan talous- ja sosiaalikomitea: ”Teknologiapuistojen rooli Euroopan unionin uusien jäsenvaltioiden teollisessa muutoksessa”, Virallinen lehti nro C 065, 17/03/2006 s. 0051 – 0057.
2
Heino, J. Harjavallan suurteollisuuspuisto teollisen ekosysteemin esimerkkinä kehitettäessä hiiliteräksen ympäristömyönteisyyttä, Acta Universitatis Ouluensis, C Technica 254, Oulu 2006.
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ten kemikaalien käsittely ja varastointi tuo mukanaan erityisvelvoitteita ja näiden kautta lisää
tarvetta yritysten väliselle yhteistoiminnalle ja sopimiselle. Oppaassa keskitytään tilanteisiin,
joissa toimiminen nimenomaan teollisuuspuistossa aiheuttaa tai voi aiheuttaa yritykselle erityistä sopimisen tai selvittämisen tarvetta. Ei siis käsitellä tilanteita, joilla on vaikutusta vain
yhden yrityksen toimintaan. Asioita tarkastellaan myös teollisuuspuistoon siirtyvän yrityksen
ja teollisuuspuiston maanomistajan kannalta.
Oppaassa pyritään antamaan selkeä kuva teollisuuspuistojen sekä osin myös yhteisten työpaikkojen turvallisuuden varmistamiseen liittyvistä ongelmakohdista, jotka teollisuuspuistoissa toimivien yritysten tulee toiminnassaan ja käytännöissään ottaa huomioon. Mukana on
Suomen nykylainsäädäntöön pohjautuvia käytännön neuvoja ja esimerkkejä mm. siitä, mistä
turvallisuuteen liittyvistä asioista on sovittava teollisuuspuiston yritysten välisissä yleisissä
sopimusneuvotteluissa, mistä olisi sovittava erikseen yritysten välillä ja missä tilanteissa yksittäistä yritystä tai yhteisiä työpaikkoja koskeva lainsäädäntö jo sinällään on riittävä ja täsmällinen.
Ohjeet ja ratkaisuehdotukset perustuvat eri teollisuuspuistoissa esiin tulleisiin tilanteisiin.
Ratkaisuvaihtoehdot on pyritty saamaan mahdollisimman konkreettisiksi ja selkeiksi, jotta ne
olisivat laajasti erityyppisten ja myös erikokoisten yritysten käytettävissä ja hyödynnettävissä.
Vaikka opas keskittyy teollista toimintaa harjoittaviin puistoihin, voidaan oppaan ohjeita pääosin soveltaa myös muuntyyppisten puistojen toimintaan.
Kuten Euroopan talous- ja sosiaalikomiteakin lausunnossaan toteaa, ovat kaikki puistot kuitenkin erilaisia, joten oppaassa annettujen ohjeiden ja ehdotuksien soveltuvuus ja käyttökelpoisuus tulee aina harkita erikseen. On myös huomioitava se, että teollisuuspuistot ovat varsin
uusi ilmiö Suomessa, joten niitä koskevat lainsäädännön tulkinnat eivät vielä ole maamme
oikeuslaitoksessa vakiintuneet.
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2. Teollisuuspuistot ja niiden toiminta
2.1. Miten teollisuusalue ja teollisuuspuisto eroavat toisistaan
Teollisuusalue on alue, jolla sijaitsee teolliseen toimintaan käytettäviä tuotantotiloja esimerkiksi tehdasrakennuksia, teollisuushalleja ja niihin liittyviä aputiloja. Teollisuusalueena pidetään myös teollisuuslaitoksen välittömässä yhteydessä sijaitsevaa varastoaluetta, jolla varastoidaan ja säilytetään käytettäviä raaka-aineita, tarvikkeita, tuotettuja puolivalmisteita ja lopputuotteita.
Teollisuusalueilla toimivilla yrityksillä on tavallisesti omat tonttinsa ja kiinteistönsä tai ne
toimivat vuokraamissaan tiloissa, eikä niiden toiminta ole sidoksissa ympärillä olevien alueiden muihin yrityksiin. On myös teollisuusalueita, joissa yhden päätoimijan rinnalla on sen
toimintaan kiinteästi liittyviä yrityksiä ja alihankkijoita. Aikaisemmin mm. lähes kaikki suuret
puunjalostus- ja perusmetalliteollisuuden tuotantopaikat olivat tällaisia.
Teollisuuspuistolla tarkoitetaan tässä oppaassa tietyllä rajatulla alueella – saman aidan sisäpuolella – toimivien itsenäisten tuotantolaitosten, yritysten ja toimijoiden keskittymää, jossa
tuotantoprosessien, yhteisen infrastruktuurin ja maantieteellisen läheisyyden takia eri tahojen
on otettava teollisuuspuiston muut yritykset huomioon.
Teollisuuspuistoille on ominaista, että mikään siellä toimivista yrityksistä ei ole muihin nähden hallitsevassa asemassa, eli teollisuuspuistossa tuotantoa harjoittavista yrityksistä mikään
ei lähtökohtaisesti ole ”isäntäyritys”. Tässä suhteessa teollisuuspuisto poikkeaa edellä kuvatusta yhden päätoimijan ja sen alihankkijoina toimivien yritysten yhteisöstä. On kuitenkin
mahdollista, että teollisuuspuistossakin osa toiminnoista, esimerkiksi osa liikennejärjestelyistä, voi tulla tarkasteltavaksi yhteisen työpaikan kriteerien pohjalta ja toisaalta osaa toiminnoista voidaan tarkastella yhteisten vaarojen työpaikkojen kriteerein (ks. luku 3.1).
Teollisuuspuiston yritykset ovat itsenäisiä toimijoita, jotka hallitsevat omistustensa tai sopimustensa kautta alueitaan ja vastaavat lainsäädännön mukaisesti kukin osaltaan toiminnastaan
ja sen turvallisuudesta. Teollisuuspuiston yritykset voivat olla kiinteässä yhteydessä toisiinsa
tuotantoprosessien, käyttöhyödykkeiden, apujärjestelmien, tuotantotilojen tai muun toiminnan
kautta. Toinen yritys voi esimerkiksi jatkojalostaa toisen tuotetta tai käyttää sen jätettä omassa
tuotantoprosessissaan. Yritykset voivat myös esimerkiksi käyttää yhteistä viemäriverkkoa ja
jäteveden puhdistusta tai niillä voi olla yhteinen höyryn tai paineilman tuotanto. Koska teollisuuspuiston yritykset sijaitsevat ”saman aidan” sisäpuolella, niillä on yhteisiä liikennöinti- ja
kulkuväyliä.
Tavallista on, että teollisuuspuistossa toimii tuotantoyritysten lisäksi kumppanuusyrityksiä,
jotka tarjoavat erilaisia palveluja tuotannollista toimintaa harjoittaville yrityksille. Esimerkkejä näistä ovat tuotantolaitosten huolto- ja kunnossapitopalvelut, teollisuuden jätehuolto- ja
puhtaanapitopalvelut, ruokalapalvelut sekä alueen infrastruktuurin ylläpito- ja kehittämispalvelut, joita voivat olla esimerkiksi veden toimitus, viemäriverkoston hoito, lämmönvälitys,
tiestön ja pysäköintialueiden hoito, aluevartiointi jne.
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2.2. Miten yritykset kytkeytyvät toisiinsa teollisuuspuistossa
Tyypillinen tapa teollisuuspuiston muodostumiselle on ollut sellainen, että aikaisemmin yhden tai muutaman (suur)yrityksen omistuksessa olevan tehdasalueen tuotantolaitoksia tai yksiköitä on myyty tai toimintoja on muuten ulkoistettu. Syyt myyntiin ja ulkoistamiseen ovat
yleensä liittyneet yrityksen tarpeeseen keskittyä ydinosaamiseensa ja tehostaa toimintaansa.
Teollisuuslaitoksen osien myyminen on johtanut siihen, että tehdasalueella toimii vierekkäin
itsenäisiä, toisistaan omistuksellisesti ja hallinnollisesti riippumattomia yrityksiä. Näillä voi
tosin olla prosessin tai muiden järjestelmien kautta toiminnallinen yhteys toisiinsa tai ne voivat käyttää yhteisiä tiloja. Toimintojen ulkoistamisesta johtuen joissakin työtiloissa työskentelee vakituisesti tai tilapäisesti usean eri yrityksen henkilökuntaa – on muodostunut ns. yhteisiä
tai yhteisten vaarojen työpaikkoja. Lähes poikkeuksetta yritykset ovat lisäksi kytkeytyneet
toisiinsa esimerkiksi käyttöhyödykkeiden, viemäröinnin, liikenne- ja kulkuväylien, pelastustoimen järjestelyjen jne. kautta.
Kunnossapitoon, samoin kuin esimerkiksi puhtaanapitoon ja jätehuoltoon liittyvien töiden
osalta voimassa voi olla kumppanuussopimuksia. Näiden tavoitteena on mahdollistaa tuotannollista toimintaa harjoittavan yrityksen keskittyminen omaan erikoisosaamiseensa verkottumalla kunnossapitoon ja jätehuoltoon keskittyneitten yritysten kanssa. Tehtyjen sopimusten
puitteissa esimerkiksi tuotantolaitoksen ja tuotantolaitteiden huolto- ja kunnossapitotyöt ja
varaosapalvelut siirtyvät palveluntarjoajan vastuulle. Joissakin teollisuuspuistoissa on hallitseva palvelu- ja hallinnointiyritys, joka vastaa puiston infrastruktuurista.
Teollisuuspuiston maa-alueet, liikenneväylät ja muu infrastruktuuri voivat olla teollisuuspuistossa toimivan yrityksen omistuksessa, mutta ne voivat myös kuulua yritykselle, jolla ei ole
alueella varsinaista toimintaa. Esimerkiksi Porin Metallikylässä sijaitsevan teollisuuspuiston
maa-alueet ovat Outokumpu Oyj -konsernin omistamia. Outokumpu Oyj:llä on toimintaa
puistossa vain yhden tytäryhtiönsä kautta.
Vihtavuoren teollisuuspuiston tonteista osan omistaa alueella teollista toimintaa harjoittava
EURENCO Vihtavuori Oy ja osa tonteista on kiinteistösijoitusyhtiön omistuksessa. Tällä yrityksellä ei ole toimintaa alueella, mutta maaomistuksensa takia yritys on kuitenkin osapuolena
teollisuuspuiston toimintaa suunniteltaessa ja kehitettäessä.
Vaikka teollisuuspuistossa toimivat yritykset ovat itsenäisiä, ne ovat useimmiten läheisesti
sidoksissa toisiinsa mm. seuraavista syistä:
• Yritykset sijaitsevat lähellä toisiaan ja ne saattavat prosessi- tai apujärjestelmiensä kautta
olla kiinteässä yhteydessä toisiinsa ja toistensa toimintaan. Toiminnan häiriö- tai onnettomuustilanteet vaikuttavat nopeasti myös muiden toimintaan ja turvallisuuteen.
• Tiettyjen lupa-asioiden yhteydessä viranomaiset asettavat toiminnallisen kokonaisuuden
muodostaville laitoksille eräitä yhteistoimintavaatimuksia 3.
• Yrityksillä on yhteinen infrastruktuuri sekä rakenteet ja palvelut, joiden ylläpitäminen
ja kehittäminen vaativat yhteistoimintaa.
Tämän vuoksi selkeät käytännöt ja hyvä yhteistoiminta teollisuuspuiston yritysten kesken on
kaikkien osapuolten etu.

3

Asetus vaarallisten kemikaalien teollisesta käsittelystä ja varastoinnista (59/1999)
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2.3. Esimerkkejä teollisuuspuistoista ja niissä toimivista yrityksistä
Suomen kompleksisin teollisuuspuisto lienee kuvassa 1 oleva Harjavallan Suurteollisuuspuisto, joka on kehittynyt kupari- ja nikkelisulattojen sekä rikkihappotehtaan ympärille. Vuonna
2007 Harjavallan Suurteollisuuspuistossa toimivia teollisuusyrityksiä olivat Boliden Harjavalta Oy, Norilsk Nickel Harjavalta Oy, Kemira GrowHow Oy, Kemira Chemicals Oy, Porin
Lämpövoima Oy ja Oy AGA Ab. Kumppanuusyrityksiä ovat mm. ABB Oy Harjavalta Full
Service, Lassila & Tikanoja Oyj ja Valtasiirto Oy.

Kuva: OMG Harjavalta Nickel Oy

Kuva 1. Harjavallan Suurteollisuuspuisto
Harjavallan Suurteollisuuspuisto on suuruudeltaan lähes kolmesataa hehtaaria. Siellä toimii
pysyvästi toistakymmentä yritystä, joissa työskentelee yli tuhat henkilöä. Lisäksi alueella toimi toistasataa alihankkijayritystä4. Harjavallan kaupunki on tärkeässä roolissa Suurteollisuuspuiston asiakkaana (prosessilämmön ostaja) ja myös valvovana viranomaisena.
Suomen suurin teollisuuskeskittymä, Porvoon Kilpilahden suurteollisuusalue (kuva 2), ei tämän oppaan kriteerien perusteella ole teollisuuspuisto. Näin siksi, että alueella toimivilla tuotannollisilla yrityksillä on pitkälle menevä määräysvalta oman alueensa aitojen sisällä. Alueella toimii kuitenkin runsaasti alihankkijoita, joten yhteisiä työpaikkoja koskeva lainsäädäntö
on otettava alueella huomioon.
Kuvan 3 Kokkolan suurteollisuusalueella on tässä oppaassa käytetyn määritelmän mukaan
kaksi teollisuuspuistoa. Toisessa toimii kolme yritystä (Boliden Kokkola Oy, OMG Kokkola
Chemicals Oy sekä Fortum Power and Heat Oy) ja toisessa yhdeksän (Kemfine Oy, Kemira
Oyj, Kemira GrowHow Oyj, Maintpartner Oy, Nordkalk Oyj, OnePoint Oy, Polargas Oy,
TETRA Chemicals Europe Oy sekä Woikoski Oy).
Kuvassa 3 olevat satama-alueet sekä Neste Oil Oy:n ja Kokkolan Voima Oy:n alueet eivät sen
sijaan täytä teollisuuspuiston määritelmää, sillä näillä teollisuusalueilla yhdellä yrityksellä tai
kunnallisella organisaatiolla on selvä määräysvalta.

4

Heino, J. Harjavallan suurteollisuuspuisto teollisen ekosysteemin esimerkkinä kehitettäessä hiiliteräksen ympäristömyönteisyyttä, Acta Universitatis Ouluensis, C Technica 254, Oulu 2006.
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Kuva: www.finnplast.fi

Kuva 2. Porvoon Kilpilahdessa eri yritykset toimivat pääosin oman aitansa sisäpuolella ja yhteisiä teollisuuspuiston kriteereitä täyttäviä alueita on vähän.

Kuva: www.kip.fi

Kuva 3. Kartan mukaan Kokkolan suurteollisuusalueella on kaksi teollisuuspuiston määritelmän
täyttävää kokonaisuutta.
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Karhulan teollisuuspuistossa (kuva 4) toimi vuonna 2007 yli 20 yritystä ja niiden palveluksessa työskenteli 2 000 henkilöä. Esimerkkejä yrityksistä ovat Ahlstrom Glassfibre Oy, Ahlstrom
Oyj Palvelukeskus, Andritz Oy, Etteplan Oyj, Homebeach Kauhakone Oy, Karhu Voima Oy,
Konecranes Service Oy, Kotka Coatings Oy, Metso Paper Oy, Sulzer Pumps Finland Oy ja
Vihmerä Ky.
Teollisuuspuiston palveluyritys, Coor Service Management, tarjoaa puiston yrityksille tehdashuoltopalveluita, liiketoiminnan tukipalveluita sekä henkilöstöpalveluita.

Kuva: www.karhulanteollisuuspuisto.fi

Kuva 4. Karhulan teollisuuspuisto Kotkassa.
Teollisuuspuistoon verrattavia alueita löytyy mm. satamista. Laki vaarallisten kemikaalien ja
räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta (390/2005) määrää, että jos varastoalueella toimii kaksi
tai useampi vaarallisten kemikaalien laajamittaista varastointia harjoittavaa toiminnanharjoittajaa alue voidaan vahvistamista vaarallisen kemikaalin varastoalueeksi. Tämä edellyttää, että
varastojen käytössä on yhteisiä laitteistoja, liikennealueita, purkaus- ja lastauslaitureita tai niihin verrattavia järjestelyitä, taikka varastojen palontorjunta ja muu onnettomuuksiin varautuminen on osittain tai kokonaan suunniteltu hoidettavaksi yhteisin laitteistoin ja varustein. Tällainen varastoalue saattaa hyvinkin täyttää tässä oppaassa tarkoitetun teollisuuspuiston tunnusmerkit. Esimerkiksi Oulun Vihreäsaaren öljysataman alueella toimivat Oy Shell Ab ja
Suomen Petrooli Oy muodostavat vaarallisen kemikaalin varastoalueen, mutta koska kummallakin yrityksellä on oma, aidalla ympäröity varastonsa, teollisuuspuiston kriteerit täytyvät
vain osittain.
Myös ne satama-alueet, joilla ei varastoida kemikaaleja, voivat muistuttaa teollisuuspuistoja.
Esimerkiksi Kotkassa Mussalon konttiterminaalissa saman aidan sisällä operoi vuonna 2006
kolme Suomen suurinta konttioperaattoria: Steveco Oy, Finnsteve Oy ja Containership, joka
toimii Multi Link Terminalsin kautta. Konttiterminaali on suunniteltu 900 000 TEU:n vuosikapasiteetille ja se on avoinna ympäri vuorokauden seitsemänä päivänä viikossa. Konttiterminaalissa käsitellään myös kuivien ja nestemäisten tuotteiden erikoiskontteja mukaan lukien
IMDG- ja reeferkontit.

11

Kuva: www.portofkotka.fi

Kuva 5. Kotkan Mussalon konttiterminaali.
Myös suurissa kauppakeskuksissa, kuten Lempäälän Ideaparkissa (kuva 6), joudutaan ottamaan kantaa moneen teollisuuspuistossakin eteen tulevaan asiaan.

Kuva: www.ideapark.fi

Kuva 6. Lempäälässä sijaitseva kauppakeskus Ideapark.
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3. Työ- ja ympäristöturvallisuuden varmistaminen
3.1. Lainsäädännön velvoitteet
Toiminnanharjoittajia koskevia työntekijöiden ja toiminnan turvallisuuteen sekä ympäristönsuojeluun liittyviä määräyksiä on Suomen lainsäädännössä monessa kohtaa. Tässä oppaassa ei
voida esitellä niitä kaikkia, eikä paneuduta yksittäistä yritystä koskeviin määräyksiin. Seuraavassa luettelossa on joitakin turvallisuuteen ja yritysten väliseen yhteistyöhön liittyviä säädöksiä5. Osaan näistä on myös viitattu oppaan luvussa 4 olevissa case-tapauksissa.
• Työturvallisuuslaki (738/2002)
• Laki työsuojelun valvonnasta ja työpaikan työsuojeluyhteistoiminnasta (44/2006)
• Valtioneuvoston asetus työntekijöiden suojelemisesta melusta aiheutuvilta vaaroilta (85/2006)
• Valtioneuvoston asetus työpaikkojen turvallisuus- ja terveysvaatimuksista (577/2003)
• Valtioneuvoston päätös työntekijöille aiheutuvan suuronnettomuusvaaran torjunnasta
(922/1999)
• Laki eräiden teknisten laitteiden vaatimustenmukaisuudesta (1016/2004)
• Valtioneuvoston päätös työssä käytettävien koneiden ja muiden työvälineiden hankinnasta,
turvallisesta käytöstä ja tarkastamisesta (856/1998)
• Kemikaalilaki (744/1989)
• Kemikaaliasetus (675/1993)
• Laki vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta (390/2005)
• Asetus vaarallisten kemikaalien teollisesta käsittelystä ja varastoinnista (59/1999)
• Nestekaasuasetus (711/1993)
•
•
•
•

Maakaasuasetus (1058/1993)
Ympäristönsuojelulaki (86/2000)
Ympäristönsuojeluasetus (169/2000)
Painelaitelaki (869/1999)

• Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös painelaiteturvallisuudesta (953/1999)
• Pelastuslaki (468/2003)
• Valtioneuvoston asetus pelastustoimesta (787/2003)
• Laki eräistä naapuruussuhteista (26/1920)
• Maanvuokralaki (258/1966)
•
•
•
•

Maankäyttö- ja rakennuslaki (132/1999)
Tieliikennelaki (267/1981)
Laki yksityisistä teistä (358/1962)
Rikoslaki (39/1889)

• Vahingonkorvauslaki (412/1974)

Työturvallisuuslakiin sisältyviä määräyksiä, jotka koskevat yhteisiä työpaikkoja ja yhteisten
vaarojen työpaikkoja on seuraavassa tarkasteltu lähemmin. Samoin on tarkasteltu tilannetta,
jossa alueella on laajamittaista kemikaalien käsittelyä harjoittavia yrityksiä. Tällöin on otettava huomioon vaarallisten kemikaalien teollisesta käsittelystä ja varastoinnista annettuun asetukseen (59/1999) sisältyvät ”toiminnallista kokonaisuutta” koskevat vaatimukset.

5

Luettelossa on säädöksen alkuperäinen numero, muutosten numeroita ei ole mainittu.
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3.1.1. Yhteinen työpaikka
Yhteinen työpaikka on sellainen, jolla yksi työnantaja käyttää pääasiallista määräysvaltaa ja
jolla toimii samanaikaisesti tai peräkkäin useampi kuin yksi työnantaja tai korvausta vastaan
työskentelevä itsenäinen työnsuorittaja siten, että työ voi vaikuttaa toisten työntekijöiden turvallisuuteen tai terveyteen.
Työturvallisuuslain (738/2002) 6. luku käsittelee erityisiä työn teettämisen tilanteita. Säännökset 49 § - 54 § liittyvät sellaisiin yhteisellä työpaikalla (toimialasta riippumatta) syntyviin
tilanteisiin, jotka voivat vaikuttaa eri työnantajien työntekijöiden turvallisuuteen. Yhteistä
työpaikkaa koskevat säännökset eivät miltään osin vähennä työnantajien muita työturvallisuusvelvoitteita.
Pääasiallista määräysvaltaa käyttävän työnantajan velvollisuudet ovat laajemmat kuin muiden
ko. työmaalla toimivien työnantajien. Kaikkien yhteisellä työpaikalla toimivien työnantajien
ja itsenäisten työnsuorittajien on kuitenkin omalta osaltaan huolehdittava siitä, että heidän
toimintansa ei vaaranna työntekijöiden turvallisuutta ja terveyttä. Tämä edellyttää, että toimijat ovat riittävästi keskenään yhteistoiminnassa ja tiedottavat toisilleen työturvallisuuteen vaikuttavista asioista.
Pääasiallista määräysvaltaa käyttävän työnantajan on varmistettava, että yhteisellä työpaikalla
työtä tekevät työnantajat ja näiden työntekijät sekä itsenäiset työnsuorittajat ovat saaneet tarpeelliset tiedot ja ohjeet
• työhön kohdistuvista työpaikan vaara- ja haittatekijöistä
• työpaikan ja työn turvallisuuteen liittyvistä toimintaohjeista
• palontorjuntaan, ensiapuun ja evakuointiin liittyvistä toimenpiteistä sekä niihin tehtäviin
nimetystä henkilöstä.
Tiedottamisvelvollisuus on myös yhteisen työpaikan muilla työnantajilla ja itsenäisillä työsuorittajilla niistä vaara- ja haittatekijöistä, jota heidän työnsä voi aiheuttaa muille yhteisellä
työpaikalla työskenteleville.
Pääasiallista määräysvaltaa käyttävälle työnantajalle on säädetty tiettyjä erityisvelvoitteita. Ne
ovat sellaisia yhteisen työpaikan kokonaisuuden hallintaan ja järjestelyyn liittyviä työn turvallisuuteen vaikuttavia seikkoja, joihin ainoastaan hänellä on mahdollisuus vaikuttaa. Tällainen
työnantaja on velvollinen huolehtimaan
• työpaikalla toimivien työnantajien ja itsenäisten työnsuorittajien toimintojen yhteensovittamisesta
• työpaikan liikenteen ja liikkumisen järjestelyistä
• työpaikan yleisestä järjestyksestä ja siisteydestä ja muusta työpaikan yleissuunnittelusta
• työolosuhteiden ja työympäristön yleisestä turvallisuudesta ja terveellisyydestä.
Lisäksi pääasiallista määräysvaltaa käyttävä työnantaja on velvollinen asemansa perusteella
käynnistämään eri osapuolten välisen työsuojeluyhteistyön. Työsuojelun yhteistoiminnasta
yhteisellä työpaikalla on säädetty työsuojelun valvonnasta ja työpaikan työsuojeluyhteistoiminnasta annetussa laissa (44/2006).
Teollisuuspuistossa esiintyy tyypillisesti useita yhteisiä työpaikkoja. Teollisuuspuisto ei kuitenkaan ole yhtä yhteistä työpaikkaa, sillä pääasiallista määräysvaltaa käyttävä työnantaja
vaihtuu teollisuuspuiston eri osissa.
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3.1.2. Yhteisten vaarojen työpaikka
Tilanne, joissa työhön liittyvät toiminnot aiheuttavat haittaa tai vaaraa siellä työskentelevien
eri yritysten työntekijöiden turvallisuuteen tai terveyteen, voi syntyä teollisuus- tai liikehallissa taikka vastaavassa yhtenäisessä tilassa. Tällöin on työnantajien ja itsenäisten työnsuorittajien pyrittävä riittävällä keskinäisellä yhteistoiminnalla tiedottamaan toisilleen havaitsemistaan
haitta- ja vaaratekijöistä ja niiden poistamiseen tähtäävistä toimenpiteistä sekä tarpeellisesta
toimintojen yhteensovittamisesta 6. Kyseessä on työpaikkojen yhteisten vaarojen torjunta.
Keskinäinen yhteistoiminta voi tuoda esiin esimerkiksi tarpeen laatia yhteiset liikkumissäännöt taikka tarpeen sopia yhteisestä työntekijöihin kohdistuvan kaasuvaaran torjunnasta.
Yhteisten vaarojenkin tilanteessa jokainen työnantaja vastaa omien työntekijöidensä turvallisuudesta, eikä yhteistoiminta mitenkään vähennä hänen työsuojeluvelvoitteitaan.
Koko teollisuuspuisto ei lain määritelmän mukaan ole yhtä yhteisten vaarojen työpaikkaa,
vaan säädös koskee selvästi tätä suppeampia alueita.
3.1.3. Toiminnallinen kokonaisuus
Turvatekniikan keskus on määritellyt toiminnallisen kokonaisuuden (16.1.2001) seuraavasti:
• Sama palotekninen osasto: Yritykset, jotka käsittelevät ja varastoivat vaarallisia kemikaaleja samassa paloteknisessä osastossa.
• Sama vallitila tai suoja-allas: Yritykset, jotka varastoivat kemikaaleja samoissa vallitiloissa tai vaarallisten kemikaalien säiliöt tai astiat ovat samassa suoja-altaassa.
• Putkiyhteys: Toinen yritys toimittaa toiselle vaarallista kemikaalia putkistoa pitkin (ei
maakaasu).
Vaarallisten kemikaalien teollisesta käsittelystä ja varastoinnista annetun asetuksen (59/1999)
30 §:n mukaisesti toimipaikkojen, jotka muodostavat toiminnallisen kokonaisuuden, tulee
• antaa alueen toisille tuotantolaitoksille tiedot tuotantolaitoksellaan olevista suuronnettomuus- ja muista onnettomuusvaaroista
• ottaa huomioon muiden tuotantolaitosten aiheuttamat suuronnettomuus- ja muut onnettomuusvaarat toimintaperiaatteissaan, turvallisuusjohtamisjärjestelmässään, sisäisessä pelastussuunnitelmassaan ja muissa selvityksissään
• tehdä yhteistyötä yleisölle tiedottamisessa ja tietojen toimittamisessa turvatekniikan keskukseen ulkoisen pelastussuunnitelman laatimista varten.
Jos laitos ei ole asetuksen 59/1999 tarkoittama toimintaperiaatelaitos tai turvallisuusselvityslaitos, koskee velvoite vain tietojenvaihtoa onnettomuusvaaroista ja naapurilaitoksen onnettomuusvaarojen huomioonottamista sisäisessä pelastussuunnitelmassa.
Turvatekniikan keskuksen määritelmän mukaisesti teollisuuspuistossa lähekkäin sijaitsevat
kemikaaleja käsittelevät yritykset eivät välttämättä muodosta toiminnallista kokonaisuutta.
Toisaalta esimerkiksi nestekaasun toimittaminen putkea pitkin laitokselta toiselle voi tarkoittaa toiminnallisen kokonaisuuden muodostumista (jos määritelmän muut ehdot täyttyvät),
vaikka laitokset eivät aivan vierekkäin sijaitsisikaan.

6

Työturvallisuuslaki 738/2002 54 §
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3.2. Teollisuuspuistoja koskeva lainsäädäntö
Suomen lainsäädännössä ei erikseen käsitellä yritysten toimintaa teollisuuspuistoympäristössä. Pääsääntöisesti teollisuuspuistoissa tulee noudattaa työturvallisuutta, yhteistoimintaa, naapuruussuhteita, rakentamista jne. koskien samoja sääntöjä kuin muillakin lähekkäin olevilla
itsenäisillä työpaikoilla – kukin työnantaja huolehtii omista asioistaan. Työpaikkojen läheisyys ja toiminnan mahdolliset kytkökset eivät siis nykyisen lainsäädännön mukaan edellytä
mitään erityistä yhteistyötä tai sopimista. Mikäli toimintaa ei tarkastella yhteisen työpaikan tai
yhteisten vaarojen työpaikan kriteerein tai toiminta ei muodosta toiminnallista kokonaisuutta,
ei teollisuuspuistossa toimivia yrityksiä velvoiteta yhteistyöhön eikä myöskään erityisesti siihen kannusteta.
Yhden yrityksen omistaman ja hallitseman teollisuusalueen muuttuessa teollisuuspuistoksi
muuttuu kuitenkin moni asia. Myös vastuu työ- ja ympäristöturvallisuuteen liittyvien asioiden
hoitamisesta jakaantuu aikaisemmasta poikkeavalla tavalla. Esimerkiksi monet työturvallisuuteen liittyvät asiat, jotka ennen hoidettiin työturvallisuuslainsäädäntöä noudattaen yrityksen
sisäisinä asioina, saatetaan nyt hoitaa puiston yritysten toimesta monella eri tavalla.
Tiettyjen asioiden merkitys korostuu uudessa tilanteessa. Esimerkiksi naapuruutta koskevat
säädökset on otettava eri tavalla huomioon, sillä nyt lähin naapuri löytyykin tehdasaidan sisäpuolelta. Naapuruussuhteita koskevaan lakiin (26/1920) vuonna 2000 tehdyn muutoksen
(90/2000) mukaan kiinteistöä, rakennusta tai huoneistoa ei saa käyttää siten, että naapurille,
lähistöllä asuvalle tai kiinteistöä, rakennusta tai huoneistoa hallitsevalle aiheutuu kohtuutonta
rasitusta ympäristölle haitallisista aineista, noesta, liasta, pölystä, hajusta, kosteudesta, melusta, tärinästä, säteilystä, valosta, lämmöstä tai muista vastaavista vaikutuksista.
Se, jonka toiminnasta on aiheutunut
kohtuutonta rasitusta, on velvollinen
poistamaan rasituksen tai, jos rasituksen poistaminen ei muutoin ole mahdollista, lopettamaan toiminnan kokonaan ja korvaamaan rasituksesta aiheutuneen vahingon. Arvioitaessa rasituksen kohtuuttomuutta tulee ottaa huomioon paikalliset olosuhteet, rasituksen
muu tavanomaisuus, rasituksen voimakkuus ja kesto, rasituksen syntymisen alkamisajankohta sekä muut vastaavat seikat. Jos kyse on ympäristövahingosta, sovelletaan kuitenkin ympäristövahinkojen korvaamisesta annettua
lakia (737/1994).

Kuva 7. Harjavallan Suurteollisuuspuiston yritykset (ks. kuva 1), joiden
asetuksen 59/1999 mukaan on laadittava lähistön asukkaille turvallisuustiedote, ovat päättäneet sisällyttää
kaikkien yritysten tiedot samaan tiedotteeseen.
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3.3. Yritysten keskinäiset sopimukset
Vaikka teollisuuspuistossa toimivilla yrityksillä ei lainsäädännön perustella olisikaan erityistä
velvollisuutta yhteistyöhön, lienee keskinäinen yhteistyö ja asioista sopiminen useimmiten
teollisuuspuiston kaikkien yritysten edun mukaista. Avainasemaan nousevat erityyppiset sopimukset tai yhteisesti sovitut käytännöt.
Yksi tärkeimmistä sopimuksista koskee maanomistajan ja alueella toimivan yrityksen vastuunjakoa. Kun toimintaa harjoittava yritys omistaa tuotantorakennuksensa, mutta ei sen tonttia, sovelletaan maanvuokrauslakia (258/1966). Kun yritys puolestaan on vuokralla toisen yrityksen rakennuksessa, sovelletaan lakia liikehuoneiston vuokrauksesta (482/1995).
3.3.1. Maanvuokrauslakiin perustuva sopiminen
Maanvuokralakia (258/1966) muutoksineen sovelletaan, kun kiinteistö tai alue annetaan määräajaksi tai toistaiseksi vuokralle määräsuuruista maksua vastaan. Lakia ei kuitenkaan sovelleta sopimukseen, jolla rakennus tai sen osa vuokrataan toiselle ja jolla samalla luovutetaan
myös maa-alue huoneiston yhteydessä käytettäväksi.
Vuokrasopimus on tehtävä kirjallisesti ja sopijapuolten on se allekirjoitettava. Kirjallisesti
tehtävään vuokrasopimukseen on kirjattava kaikki sopimusehdot. Ehto, jota ei ole sopimuksessa, on mitätön. Sopimusehdon muutos tai lisäys ja vuokraoikeuden siirto on myös tehtävä
kirjallisesti. Jos kuitenkin vuokrasopimusehdon soveltamisen katsotaan olevan maanvuokrasuhteissa noudatettavan hyvän tavan vastaista tai muutoin kohtuutonta, voidaan ehtoa sovitella tai jättää se huomioon ottamatta.
Vuokralaisella on oikeus vuokrasopimuksen tarkoitusta vastaavasti käyttää vuokra-aluetta ja
kaikkea sillä olevaa, mikäli vuokrasopimuksessa ei ole muusta sovittu taikka Suomen lainsäädännössä toisin säädetty. Vuokra-alueen tai sen osan luovuttaminen toisen hallintaan on kielletty, jollei toisin ole sovittu. Vuokraoikeuden siirrosta eräissä erityistapauksissa säädetään
laissa erikseen.
Vuokralaisen on, jollei toisin ole sovittu, huolehdittava siitä, että vuokra-alue ja vuokranantajan sillä olevat rakennukset ja muu omaisuus pysyy vuokra-aikana kunnossa. Vuokralainen ei
kuitenkaan saa, ellei toisin ole säädetty tai ellei vuokrasopimuksesta muuta johdu, ilman
vuokranantajan suostumusta luovuttaa tai vuokra-aikana viedä pois mitään alueeseen kuuluvaa eikä myöskään kaataa tai vahingoittaa vuokra-alueella kasvavia puita ja pensaita.
Vuokranantajalla on oikeus omaa tarvettaan varten vuokra-alueelle rakentaa, mikäli se on tarpeellista, sähkö-, puhelin-, vesi- ja viemärijohtoja sekä muita sellaisia johtoja ja laitteita, jollei
vuokrasopimuksesta muuta johdu. Mikäli vuokraiselle tästä aiheutuu vahinkoa tai haittaa, on
vuokranantajan se korvattava.
Sellaisista kuivatus-, tienteko- ja muun niihin verrattavan työn kustannuksista, joihin lain mukaan on vuokra-alueen kohdalta osallistuttava, vastaa vuokranantaja, jollei toisin ole sovittu.
Sen lisäksi mitä maanvuokraussopimuksissa on nimenomaisesti mainittu, on myös olemassa
asioita, jotka katsotaan itsestäänselvyyksiksi (vesi, viemäri, …), eikä niitä näin ollen yleensä
sisällytetä sopimustekstiin. Koska tulkinta näistä ”itsestäänselvyyksistä” kuitenkin saattaa
vaihdella sopimusosapuolten kesken, suositellaan, että teollisuuspuiston sopimuksissa määritellään tarkat vastuurajat myös näiden suhteen!
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3.3.2. Liikehuoneiston vuokrauksesta annettuun lakiin perustuva sopiminen
Lakia liikehuoneiston vuokrauksesta (482/1995) muutoksineen sovelletaan sopimukseen, jolla
rakennus tai sen osa (huoneisto) vuokrataan toiselle käytettäväksi muuhun tarkoitukseen kuin
asumiseen (liikehuoneiston huoneenvuokrasopimus). Lain säännöksistä voidaan kuitenkin
sopimuksissa poiketa, jollei siitä laissa toisin säädetä tai sitä muutoin ole katsottava kielletyksi. Ehdot eivät kuitenkaan saa olla hyvän tavan vastaisia tai muutoin kohtuuttomia.
Laissa on kohtia, joita sovelletaan myös vuokrasuhteen johdosta vuokralaisen käytössä oleviin kiinteistön tai rakennuksen yhteisiin tiloihin ja laitteisiin. Lain tarkoittamalla huoneenvuokrasopimuksella voidaan luovuttaa myös maa-alue käytettäväksi liikehuoneiston yhteydessä. Vuokranantaja ja vuokralainen voivat sopia huoneiston käyttöä, kuntoa ja kunnossapitoa koskevista oikeuksista ja velvoitteista. Mikäli ei ole muuta sovittu, noudatetaan vuokrasuhteessa, mitä laissa säädetään.
Vuokralaisen on hoidettava huoneistoa huolellisesti. Vuokralainen on velvollinen korvaamaan
vuokranantajalle vahingon, jonka vuokralainen tahallisesti taikka laiminlyönnillään tai muulla
huolimattomuudellaan aiheuttaa huoneistolle. Vuokralainen ei ole vastuussa tavanomaisesta
kulumisesta, joka aiheutuu huoneiston käyttämisestä vuokrasopimuksessa edellytettyyn tarkoitukseen, jos vuokranantaja on vastuussa huoneiston kunnosta ja kunnossapidosta.
Vuokranantajalla on oikeus suorittaa välittömästi hoitotoimenpide tai korjaus- tai muutostyö,
jota ei voi vahinkoa aiheuttamatta siirtää. Muista hoitotoimenpiteistä tai korjaus- tai muutostöistä on ilmoitettava vuokralaiselle etukäteen (aikarajat laissa). Vuokralaisella ei ole oikeutta
suorittaa ilman vuokranantajan lupaa muuta korjaus- tai muutostyötä kuin lain 18 §:n 2 momentissa tarkoitetun puutteellisuuden korjaamiseksi. Vuokralaisen on huolehdittava siitä, että
puutteellisuuden korjaamisesta vuokranantajalle aiheutuvat kustannukset pysyvät kohtuullisina. Vuokralaisella on kuitenkin aina oikeus ryhtyä toimenpiteisiin huoneistoa koskevan välittömän vahingon estämiseksi tai rajoittamiseksi.
Vuokralaisella on oikeus purkaa vuokrasopimus mm. jos vuokralaisen tai vuokralaisen palveluksessa olevan terveydelle aiheutuu ilmeistä vaaraa huoneiston käyttämisestä sopimuksessa
edellytettyyn tarkoitukseen. Jos purkamisperusteen aiheuttaneella seikalla on vain vähäinen
merkitys, ei oikeutta vuokrasopimuksen purkamiseen kuitenkaan ole.
Mikäli vuokranantajalle ei aiheudu huomattavaa haittaa tai häiriötä, saa vuokralainen ilman
vuokranantajan lupaa luovuttaa enintään puolet huoneistosta alivuokrauksena tai muutoin toisen käytettäväksi. Jos vuokralainen on luovuttanut huoneiston tai osan siitä toisen käytettäväksi, hän vastaa edelleen vuokrasopimuksen mukaan vuokralaiselle kuuluvista velvollisuuksista. Vuokralainen vastaa myös vahingosta, jonka huoneiston kokonaan tai osittain käyttöönsä saanut on velvollinen korvaamaan vuokranantajalle.
Sen lisäksi mitä huoneenvuokrasopimuksissa on nimenomaisesti mainittu, on em. lain perusteella laadittavan sopimuksen yhteydessä asioita, jotka katsotaan itsestäänselvyyksiksi (vesi,
viemäri, …). Näitä ei yleensä sisällytetä sopimustekstiin. Koska tulkinta ”itsestäänselvyyksistä” kuitenkin saattaa vaihdella sopimusosapuolten kesken, suositellaan, että teollisuuspuiston
sopimuksissa määritellään tarkat vastuurajat myös näiden suhteen!
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3.3.3. Yhteistyösopimukset
Tuotantoprosessien, yhteisen infrastruktuurin ja maantieteellisen läheisyyden takia teollisuuspuistossa toimivien tahojen on syytä ottaa teollisuuspuiston muut yritykset huomioon. Tämä
tapahtuu parhaiten kaikkien toimijoiden allekirjoittamien yhteistyösopimusten kautta.
Teollisuuspuistot muodostuvat yleensä jo olemassa olevien teollisuusalueiden muuttumisen
kautta, jolloin ensimmäinen tehtävä olisi laatia yhteistyösopimus alueella jo toimivien yritysten, maanomistajan sekä muiden keskeisten toimijoiden välille. Kaikkia teollisuuspuistoon
tulevia tai yritysjärjestelyiden kautta muodostuvia uusia yrityksiä velvoitetaan sitten allekirjoittamaan tämä sopimus, tai jos muutostarvetta on, laaditaan kaikkia osapuolia sitova uusi
sopimus.
Kattavankin yhteistyösopimuksen ulkopuolelle jäänee vielä asioita, joista on sovittava kahdenkeskisillä sopimuksilla. Teollisuuspuistossa toimivat yritykset ovat itsenäisiä yrityksiä,
joten tietenkään ei voida tehdä sopimuksia, jotka vaikuttavat muun kuin sopijaosapuolena
olevan toiminnanharjoittajan toimintaan!
Tulkintaepäselvyyksien välttämiseksi on yhteistyösopimus syytä aina laatia kirjallisesti. Sopimuksen kohde tulee kirjata riittävästi yksilöiden ja sanamuodon tulee vastata mahdollisimman tarkasti osapuolten tarkoitusta. On todettu, että etenkin erinäisiin verkkoihin (sähkö-,
viemäri-, tieto-, kaasu-, tieverkko jne.) liittyvät vastuukysymykset ja ongelmatilanteet helposti
jäävät kirjaamatta sopimuksiin.
Mikäli sopimuksiin liittyy useita sopimusasiakirjoja, määritellään myös niiden keskinäinen
pätevyysjärjestys.
Sopimukset voidaan solmia olemaan voimassa toistaiseksi, määräajan tai sopimuskauden.
Toistaiseksi voimassa oleva sopimus päättyy irtisanomisella ja määräaikainen sopimus asianomaisen määräajan kuluttua ilman erillistä irtisanomista. Sopimuskausittainen sopimus on
irtisanottavissa jaksoittain, esimerkiksi vuosittain.
Seuraavilla sivuilla olevassa luettelossa on asiakokonaisuuksia ja niihin liittyviä kysymyksiä, joita
teollisuuspuiston yritysten kannattaa yhdessä pohtia
ja tarvittaessa sopia niiden hoitamisesta yhteisellä
tavalla. Jokainen teollisuuspuisto on omanlaisensa
ja sopimista vaativat asiat vaihtelevat teollisuuspuistossa harjoitettavan toiminnan, puiston koon,
sijainnin jne. mukaisesti, joten kaikki luettelossa
mainitut asiat tuskin ovat missään teollisuuspuistossa ajankohtaisia. Luettelo onkin ensisijaisesti tarkoitettu tueksi ja herättämään ajatuksia sopimista vaativien asioiden moninaisuudesta.

Kuva 8. Kokkolan suurteollisuusalueen (ks. kuva 3)
yritykset ovat vapaaehtoisesti sopineet yhteisistä
turvallisuusohjeista, joita alueen eri yhteisillä työpaikoilla tulee noudattaa yritys- ja laitoskohtaisten
ohjeiden lisäksi.
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Asiakokonaisuus

Pohdittavia kysymyksiä

Päätöksenteko
• Päätettävät asiat
• Päätöksentekotapa

• Kustannukset

•
•
•
•
•
•

Mistä asioista teollisuuspuistossa tehdään yhteisiä päätöksiä?
Miten sovitetaan yhteen yritysten erilaisia käytäntöjä?
Mitkä yritykset osallistuvat päätöksentekoon?
Miten päätökset tehdään (enemmistöpäätös vai jokin muu tapa)?
Mikä on päätösten sitovuus?
Mikä on päätösten muuttamismenettely (päivitys vuosittain vai
ainoastaan tarvittaessa)?
• Miten ristiriitoja sovitellaan?
• Miten yhteisiksi sovittuihin asioihin liittyvät kustannukset jaetaan
yritysten kesken (ml. alihankkijat ja muut yhteistyökumppanit)?

Ympäristönsuojelu
• Jätevedet

• Jätehuolto

• Poltettavat aineet

• Liittyykö jätevesien laatuun tai määrään muita ehtoja tai rajoituksia kuin mitä ympäristöviranomaiset ovat asettaneet?
• Miten hoidetaan viemäreihin johdettavien aineiden seuranta
(määrät, laadut, kiintoainemäärät,…)?
• Hoidetaanko jätehuolto keskitetysti vai hoitaako jokainen oman
jätehuoltonsa?
• Miten hoidetaan jätteiden (tyhjät säkit, kuormalavat jne.) väliaikainen varastointi?
• Miten hoidetaan jätteiden lajittelu?
• Onko alueella oma polttolaitos tai soihtujärjestelmä?
• Mitä näissä voidaan käsitellä?
• Miten hoidetaan poltettavien aineiden seuranta (määrät, laadut)?

• Sammutusjätevesien
kulkeutuminen

• Miten hoidetaan sammutusjätevesien hallinta?
• Kuka vastaa sammutusjätevesien talteenotosta milläkin alueella?

• Kemikaali- ja öljyvuodot

• Miten mahdolliset vuodot alueella hallitaan?
• Kuka vastaa vuodontorjuntaan liittyvän kaluston ja esim. imetysaineiden hankinnasta?

Työturvallisuus
• Toiminnanharjoittajien työntekijät
• Yhteiset työpaikat,
yhteisten vaarojen
työpaikat
• Ulkopuoliset työntekijät
• Kemikaalitiedot
• Työluvat

• Miten toisen yrityksen aiheuttamat vaarat ovat mukana työntekijöiden perehdytyksessä?
• Kuka hoitaa perehdyttämisen silloin kun toisen yrityksen aiheuttama vaara poikkeaa merkittävästi yrityksen omista vaaroista?
• Missä kulkevat yhteisten työpaikkojen rajat?
• Missä kulkevat yhteisten vaarojen työpaikkojen rajat?
• Miten hoidetaan työturvallisuusvastuu näillä alueilla?
• Minkä yritysten työntekijöitä nämä erityismääräykset koskevat?
• Mitä asioita ulkopuolisten työntekijöiden perehdyttämiseen kuuluu?
• Kuka hoitaa ulkopuolisten työntekijöiden perehdyttämisen?
• Miten määritellään ne aineet, joiden aiheuttamista onnettomuusvaaroista pitää ilmoittaa teollisuuspuiston muille yrityksille?
• Miten selvitetään kemikaalien yhteisvaikutukset?
• Missä tilanteissa pitää kuulla naapureita ennen työluvan (tulityö,
säiliötyö, turvallisuusjärjestelmien huolto) antamista?
• Miten tehdään riskienarvioinnit?
• Vaaditaanko Työturvallisuuskorttia?
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Asiakokonaisuus

Pohdittavia kysymyksiä

Työterveys
• Työterveyshuolto

• Pitääkö kaikilla yrityksillä olla sama työterveyshuollosta vastaava
yhtiö?
• Miten tiedot siirretään kun vaihdetaan työterveyshuoltoyhtiötä?
• Onko yritysten yhteisestä, työterveyttä koskevasta tiedostosta
hyötyä (mahdolliset ammattitaudit)?

• Melu (myös tärinä,
pöly, haju, kosteus,
ym.)

• Miten paljon (jatkuvaa, toistuvaa, tilapäistä) melua sallitaan?
• Kuka vastaa meluntorjunnasta ja sen aiheuttamista kustannuksista?

• Ensiapu

•
•
•
•

Onko ensiapuvalmius hoidettu yhteisesti?
Miten ensiapuvalmius organisoidaan?
Onko yhteisiä harjoituksia?
Miten ensiapuvalmiuden ylläpitämiseen liittyvät kustannukset jaetaan?

•
•
•
•
•
•
•

Missä kulkevat kunnossapitovastuun rajat?
Miten päätetään seisokkiajoista ja -töistä?
Kuka on sähkönkäytönvalvoja?
Missä kulkevat kunnossapitovastuun rajat?
Miten veden saanti on varmistettu (laatu, paine, määrä)?
Missä kulkevat kunnossapitovastuun rajat?
Mitä aineita ja määriä viemärit eivät kestä?

Käyttöhyödyke- ja
muut verkostot
• Sähköverkko
• Vesiverkosto
• Viemäriverkko
• Kaasu-, lämpö- ja
höyryverkot

• Missä kulkevat kunnossapitovastuun rajat?
• Miten kaasuntoimitukset hoidetaan (ml. toimitusvarmuus)?

• Tietoliikenneyhteydet

•
•
•
•

Missä kulkevat ylläpidon vastuurajat?
Onko yhteisiä tietoturvaan liittyviä järjestelmiä?
Miten yritysten välinen tietoliikenne hoidetaan hätätilanteissa?
Voivatko eri tietoliikenneverkot häiritä toisiaan?

Liikennejärjestelyt
• Liikennesäännöt
• Lastaus ja purkaus

• Tieverkko, rautatiet

•
•
•
•
•

Kuka tai ketkä määräävät alueen liikennöinnistä?
Miten liikenneohje laaditaan ja päivitetään?
Miten lastaus- ja purkupaikat sijoitetaan?
Milloin ja miten purkaus- ja lastaustöitä saa tehdä?
Missä purkuun tai lastaukseen tuleva ajoneuvo saa odottaa vuoroaan?
• Missä kulkevat kunnossapitovastuun rajat?
• Onko paino- tai nopeusrajoituksia?

Vartiointi
• Kulkuoikeudet

• Vartiointiliikkeen valinta

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Miten kulkuoikeuksista sovitaan?
Millä perusteilla ja kenen toimesta kulkulupia myönnetään?
Kenelle annetaan tilapäisiä tai määräaikaisia kulkulupia?
Mitä aluetta kukin kulkulupa koskee?
Miten valvotaan, että kulkuluvan saanut pysyy sallitulla alueella?
Onko yhteinen tietokanta kulkuoikeuksista?
Voiko teollisuuspuistossa toimia useita vartiointiliikkeitä?
Millä perusteilla ja kenen toimesta vartiointiliike valitaan?
Mitkä ovat vartijoiden velvollisuudet ja oikeudet eri yritysten alueilla?
• Kenelle vartiointiliike ilmoittaa havainnoistaan?
• Ylläpidetäänkö yhteistä tietokantaa?
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Asiakokonaisuus

Pohdittavia kysymyksiä

Tehdaspalokunta
• Miehistö

• Miten tehdaspalokuntaan tai muuhun pelastusorganisaatioon
kuuluvat henkilöt valitaan?
• Onko pelastustoimi ulkoistettu?
• Onko pelastustoimi kokonaan aluepelastuslaitoksen varassa?

• Koulutus ja harjoitukset

• Millä tavalla pelastusmiehistö tutustutetaan eri kohteisiin?
• Miten hoidetaan miehistön koulutus ja harjoitukset?

• Kulujen jakaminen

• Miten tehdaspalokunnasta aiheutuvat kalusto- ja henkilökustannukset jaetaan?

Rakennustekniikka
• Suojaseinät ja paloosastointi

• Kuka vastaa rakenteisiin tarvittavista muutoksista: vaaran aiheuttaja vai suojautuva yritys? Läpiviennit?

• Korkeat, leveät ja
painavat kuljetukset,
siirrot ja nostot

• Miten sovitaan erikoistilanteista?

• Varoalueet

• Miten sovitaan toisen yrityksen alueelle ulottuvista varoalueista?

• Rakennustyömaat

• Miten hoidetaan rakennusaikainen turvallisuus?
• Mihin saa pystyttää työmaakoppeja ja –varastoja

Tiedottaminen
• Tiedottaminen normaalioloissa

• Miten tiedotetaan yrityksen käyttämistä kemikaaleista muille toimijoille (KTT)?
• Miten tiedotetaan riskianalyysien ym. tuloksista?
• Miten tiedotetaan toisille yrityksille tulossa olevista muutoksista?

• Tiedottaminen poikkeustilanteissa

• Miten hoidetaan tiedottaminen poikkeus- ja onnettomuustilanteissa alueen sisällä?

• Tiedottaminen poikkeustilanteen jälkeen

• Miten hoidetaan tiedottaminen vaaratilanteen tms. jälkeen?

Asiakirjat
• Piirustukset
• Pelastustiet ja hätäpoistumistiet
• Pelastussuunnitelmat
• Raportointi
• Tiedostojen ylläpito

• Miten ylläpidetään tiedot ja piirustukset alueen kaapeleista, putkista jne?
• Miten varmistetaan, että kaikki saavat tarvitsemansa tiedot?
• Kuka valvoo pelastusteiden esteettömyyttä?
•
•
•
•

Onko yhteinen pelastussuunnitelma?
Miten hoidetaan pelastussuunnitelman ylläpito?
Miten erilliset pelastussuunnitelmat koordinoidaan?
Onko alueen yhteistä vaaratilanteiden ja poikkeamien ilmoituskäytäntöä ja seurantaa?
• Miten tarvittavat tiedot ja tiedostot siirtyvät kun vaihdetaan esim.
kunnossapitoyritystä?
• Miten varmuuskopiointi on järjestetty?

Luvat
• Vaarallisten kemikaalien käsittely- ja
varastointiluvat

• Onko yhteisiä lupia tai asiakirjoja (esim. turvallisuusselvitys)?
• Onko kyseessä toiminnallinen kokonaisuus?

• Rakennusluvat

• Missä tilanteissa pitää kuulla naapuriyritystä?

• Ympäristöluvat

• Onko yhteisiä ympäristölupia?
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3.4. Lainsäädäntöön ja keskinäiseen sopimiseen liittyviä
ongelmakohtia ja mahdollisuuksia
Suomen lainsäädännöstä ei ole löytynyt kohtia, jotka olisi laadittu nimenomaan teollisuuspuistomaista tilannetta varten. Vaikuttaa myös siltä, että Suomessa jo muutamia vuosia teollisuuspuistoina toimineet alueet ovat kehittyneet tällaisiksi lähinnä, koska konsernien toimintoja on ensin yhtiöitetty ja sitten osa yrityksistä on myyty pois. Ensisijaisena päämääränä ei siis
ole ollut hyvin toimivan teollisuuspuiston perustaminen.
Yritysten keskinäisillä sopimuksilla voidaan joustavasti ottaa kunkin teollisuuspuiston paikalliset, historialliset ym. seikat huomioon. Sopimuskäytännöt ovatkin hyvin toimiessaan monin
verroin joustavampia kuin lainsäädännöllä ohjattu tapa. Ensimmäiset sopimukset vasta muodostumassa olevan teollisuuspuiston yritysten välillä on tyypillisesti tehty saman konsernin
sisällä tai muuten sulassa sovussa sopimusosapuolten kesken. Näin ollen sopimuksissa ei juuri
ole otettu huomioon tilanteita, joissa alueella olisi osapuolia, joiden tapa toimia poikkeaa
muiden yritysten tavoista. Samasta syystä kaikista tärkeistäkään asioista ei ole kirjallisia sopimuksia, sillä kaikki osapuolet ovat lähteneet olettamuksesta, että ”asiat hoidetaan edelleen
kuten aina ennenkin”.
Sopimusten valmistelu- ja neuvotteluvaiheeseen panostettu aika ja vaiva voivat tuoda kaikille
teollisuuspuiston toimijoille sekä taloudellisia että toiminnan sujuvuudesta ja turvallisuudesta
aiheutuvia säästöjä, jos keskinäisillä sopimuksilla päästään selkeisiin ja toimiviin toimintatapoihin ja käytäntöihin. Kuten edellä luvussa 3.3.3 esitetystä taulukosta käy ilmi, on mahdollisten sopimusteitse hoidettavien asioiden kirjo melkoinen. Sopimusten valmistelussa ja kirjoittamisessa onkin tärkeää varmistaa, että juuri kyseisen teollisuuspuiston kannalta oleelliset asiat tulevat ajoissa huomioon otetuiksi.
Toisaalta aina pitää jättää mahdollisuus sopimusten muuttamiseen ja päivittämiseen, jos aiemmin sovittu ei enää vastaa nykytilan tarpeita. Koska erityistä velvoitetta yhteistoimintaan ja
sopimiseen ei teollisuuspuistossa kuitenkaan ole, ei siihen kaiketi voida pakottaa. Teollisuuspuiston yrityksillä ei liene mahdollisuutta saada ”vastarannan kiiskeä” mukaan, jos se ei halua, ellei tällainen ”pakottamismahdollisuus” ole sopimuksissa otettu alusta lähtien huomioon.
Ongelmia voi syntyä jo siitä, että kansainvälisillä konserneilla on yhtenäiset tapansa toimia
kaikissa toimipisteissään, jolloin jonkin tietyn teollisuuspuiston kirjoittamattomia sääntöjä ei
voida tai haluta noudattaa. Toinen esimerkki on yritys, joka kuuluu yhtymään, jolla on konsernitason sopimus esimerkiksi jonkun tietyn vartiointiliikkeen tai kunnossapitoyrityksen
kanssa, joka estää sitä käyttämästä teollisuuspuiston muiden yritysten käyttämän palvelutarjoajan palveluita.
Korostetaan vielä, että sopimukset sitovat vain sopimusosapuolia, joten ei ole mahdollista laatia sopimuskohtia, jotka sitovat kolmansia osapuolia. Sopimuksia laadittaessa pitää siis tarkoin selvittää, mistä voidaan sopia ja mitä asioita ei millään sopimuksilla voida muuttaa. Toisaalta teollisuuspuistossa on myös suuri vaara, että jokin asia jää kokonaan sopimatta tai että
vastuut osapuolten kesken ymmärretään eri tavalla, jolloin asia saattaa jäädä kokonaan hoitamatta. Esimerkiksi alueen infrastruktuurin liittyvät turvallisuusvastuut saattavat jäädä epäselviksi ja hämäriksi: Kuka on vastuussa liikenneturvallisuudesta? Mikä osa viemärilinjoista
kuuluu kenenkin yrityksen vastuulle? Kuuluuko tehdasrakennukseni ulkoseinustalla kulkevan
kemikaaliputken kunnossapito rakennuksen haltijan vai kemikaalia käyttävän tai toimittavan
tahon vastuulle?
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Teollisuuspuisto luo kuitenkin myös hyvän mahdollisuuden kaikkia osapuolia hyödyttävään
yhteistyöhön. Yritykset voivat keskittyä ydinliiketoimintaansa ja ostaa tarvitsemansa palvelut
naapuriyrityksiltä tai yhdessä näiden kanssa yhteiseltä palveluntarjoajalta.
Seuraavassa on ehdotukset maanvuokrasopimuksen, liikehuoneiston vuokrasopimuksen
ja yritysten välisen yhteistyösopimuksen sisällysluetteloista. Sisällysluettelojen eri kohdissa
on edellisessä luvussa olleen luettelon mukaisesti nostettu esille työ-, laitos- ja ympäristöturvallisuuteen liittyviä kysymyksiä, jotka on syytä teollisuuspuistojen sopimuksissa ottaa huomioon.
Maanvuokrasopimus
Sopimusosapuolet
• Yleensä kahdenvälinen
Sopimuksen tausta ja tarkoitus
Määritelmät
• Kyseessä olevan teollisuuspuiston määritelmä
• Toiminnallisen kokonaisuuden määritelmä
Vuokrauksen kohde
• Maapohja ja sillä olevat rakennukset
Kohteen kunto ja käyttötarkoitus
• Vanhat velvoitteet esim. tiedot ja vastuut vanhoista saastuneista maa-alueista
• Kiinteistöön kohdistuvat rasitukset
• Toimintaan liittyvien lupien siirtyminen toiminnanharjoittajan muuttuessa
Hyödykkeet
Vuokra-aika ja irtisanominen
Vuokra
Vuokran tarkistaminen
Vuokranantajan velvollisuudet
• Normaalit velvollisuudet
Vuokralaisen velvollisuudet
Vastuunrajoitus
• Uudet synnit esim. maaperän saastumisen suhteen
Vuokraoikeuden siirtäminen
• Sovittava voiko vuokraoikeuden siirtää esim. vuokrata edelleen tai ottaa alivuokralainen
Sopimuksen tarkistusmenettelyt
• Missä yhteydessä tarkistetaan
•
•
•
•

Päivitykset
Päätöksentekomenettely
Ristiriitojen käsittely ja ratkaisu
Määräajoin tehtävät tarkistukset

Rakennusoikeuteen liittyvät asiat
• Lupien hakeminen, rakennusoikeuksien käyttäminen, naapurien kuuleminen, vaikutukset liikennöintiin, viemäröinnin riittävyys jne.
• Tiedottamisvelvollisuus ja –käytännöt
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Maanvuokrasopimus
Pääsy vuokratulle alueelle
• Sekä vuokranantajalla että vuokralaisella tulee olla pääsy vuokratulle alueelle
Teollisuuspuiston sisäinen liikenne
• Liikennesuunnitelman tekeminen (väylien kunnossapito, valaistus, opasteet, pysäköinnin järjestäminen, purku- ja lastausalueet)
• Pelastusteiden järjestäminen ja vapaana pitäminen
• Erityiskuljetuksista sopiminen (korkeat, erityisraskaat jne.)
Kunnossapito
• Erilaisten verkostojen (hälytys, tietoliikenne, puhelin, sähkö jne.) kunnossapidosta sopiminen
Turvallisuus
Ympäristönsuojelu ja jätteiden käsittely
• Ympäristöluvat ovat toiminnanharjoittajakohtaisia
• Osallistuminen melu- ja pölymittauksiin
• Pohjavesimittaukset
• Saastuneesta maasta huolehtiminen
Muutosten hallinta
• Sovittava kuka vastaa viemäri ym. karttojen ylläpitämisestä
• Tiedottamisen hoitaminen
Tiedottaminen
• Normaalitiedottamisen ja kriisitiedottamisen hoitaminen
Katselmukset
Raportointi
• Raportoitava toisille osapuolille suunnitelluista ja toteutetuista putkisto- ym. inframuutoksista
Ylivoimainen este
Muut vuokrasopimuksen ehdot
Sovellettava laki
Erimielisyyksien ratkaiseminen
Sopimuskappaleet

Liitteessä 1 on esimerkki edellä esitetyn sisällysluettelon mukaisesta maanvuokrasopimuksesta. Pääpaino on turvallisuusasioiden huomioon ottamisessa. Esimerkki on kooste eri tahojen
julkaisemista malleista, joita on edelleen täydennetty teollisuuspuistojen turvallisuusnäkökohdat paremmin huomioiviksi.
Liikehuoneiston vuokrasopimuksen laatimiseksi löytyy ohjeita ja mallipohjia esimerkiksi
Helsingin seudun kauppakamarin sivuilta osoitteesta http://www.helsinki.chamber.fi/ ja Yritys Suomen sivuilta osoitteesta http://www.yrityssuomi.fi/.
Seuraavassa on ehdotus teollisuuspuistossa sijaitsevan liikehuoneiston vuokrasopimuksen sisällysluetteloksi. Siinä on normaalien vuokrasopimukseen liittyvien asioiden lisäksi otettu
huomioon teollisuuspuistoympäristön mukanaan tuomia erityispiirteitä.

25

Liikehuoneiston vuokrasopimus
Sopimusosapuolet
• Yleensä kahdenvälinen
Sopimuksen tausta ja tarkoitus
Määritelmät
• Kyseessä olevan teollisuuspuiston määritelmä
• Toiminnallisen kokonaisuuden määritelmä
• Yhteisten vaarojen työpaikat
Vuokrauksen kohde
• Vuokralaisella on oltava oikeus tehdä muutoksia, jotka mahdollistavat käyttötarkoituksen mukaisen toiminnan
Kohteen kunto ja käyttötarkoitus
• Sähköt, viemärit jne. siinä kunnossa kun ne vuokraushetkellä ovat
• Toimintaan liittyvien lupien siirtyminen toiminnanharjoittajan muuttuessa
• Julkisivumääräykset (museovirasto jne.)
• Kaavamääräysten huomioon ottaminen
Hyödykkeet
• Viemäröinnistä, sähköstä, vedestä, paineilmasta, tietoliikenneverkoista, kaasuista oma kohtansa sopimukseen
Vuokra-aika ja irtisanominen
Vuokra ja vuokran tarkistaminen
Vuokranantajan velvollisuudet
• Normaalit velvollisuudet
Vuokralaisen velvollisuudet
• Toiminnallisen kokonaisuuden huomioon ottaminen
• Yhteisten vaarojen työpaikan huomioon ottaminen
• Siisteydestä, järjestyksestä jne. huolehtiminen
Vastuunrajoitus
Vuokraoikeuden siirtäminen
• Sovittava voiko vuokraoikeuden siirtää esim. vuokrata edelleen tai ottaa alivuokralainen
• Siirrettyyn vuokrasopimukseen sisältyvät velvoitteet yhteistyösopimuksesta
Sopimuksen tarkistusmenettelyt
• Missä yhteydessä tarkistetaan
• Päivitykset
• Päätöksentekomenettely
• Ristiriitojen käsittely ja ratkaisu
• Määräajoin tehtävät tarkistukset
Rakennusoikeuteen liittyvät asiat
Pääsy vuokrahuoneistoon
• Jos pääsyä alueelle rajoitetaan tai kontrolloidaan on siitä selkeästi sovittava
• Yleisökierrosten jne. järjestäminen
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Liikehuoneiston vuokrasopimus
Teollisuuspuiston sisäinen liikenne
• Pelastusteistä huolehtiminen
• Erityiskuljetuksista sopiminen (korkeat, erityisraskaat jne.)
Kunnossapito
• Erilaisten verkostojen (hälytys, tietoliikenne, puhelin, sähkö jne.) kunnossapidosta sopiminen
• Yleinen huolehtimisvelvollisuus (ei saa toimia niin, että aiheuttaa haittaa tai vahinkoa)
Turvallisuus
Ympäristönsuojelu ja jätteiden käsittely
• Ympäristöluvat ovat toiminnanharjoittajakohtaisia
• Osallistuminen melu- ja pölymittauksiin
• Jätteiden käsittelyn hoitaminen
Muutosten hallinta
• Sovittava kuka vastaa viemäri ym. karttojen ylläpitämisestä
• Tiedottamisen hoitaminen
Tiedottaminen
• Normaalitiedottamisen ja kriisitiedottamisen hoitaminen
Katselmukset
• Vuokratun tilan kunnon katselmointi
• Rakennusten kunnon katselmointi esim. räjähdystöiden yhteydessä
• Laatu- ja ympäristöauditointien tulokset
Raportointi
• Raportoitava toisille osapuolille suunnitelluista ja toteutetuista putkisto- ym. inframuutoksista
Ylivoimainen este
Muut vuokrasopimuksen ehdot
Sovellettava laki
Erimielisyyksien ratkaiseminen
Sopimuskappaleet

Esimerkki teollisuuspuistossa sijaitsevan liikehuoneiston vuokrasopimuksesta on liitteessä 2.
Myös tässä esimerkissä turvallisuus- ja ympäristönsuojeluasiat on nostettu esille ja tavanomaisimmat sopimuspykälät on jätetty taka-alalle.
Tuotantoprosessien, yhteisen infrastruktuurin ja maantieteellisen läheisyyden takia teollisuuspuistossa toimivat yritykset joutuvat ottamaan teollisuuspuiston muut yritykset monessa asiassa huomioon. Toisaalta yhteisillä toimintatavoilla ja järjestelyillä voidaan saada huomattaviakin etuja. Yhteistyötä tukevat sopimukset on syytä laatia huolellisesti ja mahdollisimman
kattavasti, jotta epäselvyyksiä ja tulkintaerimielisyyksiä ei pääse syntymään.
Seuraavassa on ehdotus yhteistyösopimuksen sisällysluettelosta, jossa on korostettu erityisesti
turvallisuus- ja ympäristönsuojeluasioita.
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Yhteistyösopimus
Sopimusosapuolet
• Voi olla monenkeskinen, sopimusta tehtäessä päätettävä irtautumismenettelyt
Sopimuksen tausta ja tarkoitus
• Sopimuksen tavoite ja tarkoitus syytä kirjata selvästi
• Mihin sopimuksella pyritään
Määritelmät
• Kyseessä olevan teollisuuspuiston määritelmä
• Toiminnallisen kokonaisuuden määritelmä
• Yhteiset työpaikat
• Yhteisten vaarojen työpaikat
Sopimisen kohde
• Kaiken infran suhteen on syytä tehdä tarkat sopimukset
• Määriteltävä tarkat vastuurajat esim. kaasulinjojen, putkisiltojen jne. suhteen
• Huoltotilanteissa aina selvitettävä paikan päältä linjojen kulku (ei saa luottaa vain karttoihin)
Hyödykkeet
• Käyttökohteiden priorisointi esim. huoltotöiden aikana (esim. kenelle ainakin on toimitettava
jäähdytysvettä jäähdytysvesiverkoston huollon aikana)
Sopimuksen voimassaolo ja irtisanominen
• Huomioitava osapuolen siirtyminen pois alueelta tai toiminnan lopettaminen
• Konkurssitapaukset
Veloitukset ja laskutus
• Laskutusperiaatteet kirjataan selvästi
• Päätöksentekomenettely erityisesti jos on useampi sopimusosapuoli
• Alivuokralaisten asema (pitääkö/saako osallistua yhteistyösopimusten piiriin liittyvien asioiden
käsittelyyn)
Hinnan tarkistaminen
• Päätöksentekomenettely
• Uuden sopimusosapuolen mukaantulo tai jonkun jääminen pois
Sopijaosapuolten velvollisuudet
Vastuunrajoitus
• Määritetään todelliset vastuurajat ( esim. 5 m seinästä tai mittarille asti jne.)
• Euromääräiset (taloudelliset) rajoitukset vastuissa
Sopimusoikeuden siirtäminen
• Yhteistyösopimusten liittyminen siirrettyyn vuokrasopimukseen
Sopimuksen tarkistusmenettelyt
• Missä yhteydessä tarkistetaan
• Päivitykset
• Päätöksentekomenettely
• Ristiriitojen käsittely ja ratkaisu
• Määräajoin tehtävät tarkistukset
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Yhteistyösopimus
Teollisuuspuiston sisäinen liikenne
• Vierailureiteistä sopiminen
• Vierailuista tiedottaminen
Kunnossapito
• Erilaisten verkostojen (hälytys, tietoliikenne, puhelin, sähkö jne.) kunnossapidosta sopiminen
• Yleinen huolehtimisvelvollisuus (ei saa toimia niin, että aiheuttaa haittaa tai vahinkoa)
Turvallisuus
• Teollisuuspuiston yhteiset järjestyssäännöt
• Ajolupakäytännöistä sopiminen (autokohtainen, henkilökohtainen vai mikä?)
• Käytännöt rikosten ehkäisemiseksi
• Kohteiden kriittisyyden määrittely esim. sähkön, höyryn jne. suhteen (niukkuuden vallitessa,
kenelle toimitetaan ensin)
• Toisesta yrityksestä aiheutuvaan vaaraan varautuminen ja siitä aiheutuvien kustannusten jakaminen: hälytysjärjestelmät, suojausjärjestelmät jne.
• Pelastusjärjestelyjen kouluttaminen ja harjoitusten järjestäminen
Ympäristönsuojelu ja jätteiden käsittely
• Osallistuminen melu- ja pölymittauksiin
• Jätteiden käsittelyn hoitaminen
Muutosten hallinta
•
•
•
•
•

Sovittava kuka vastaa viemäri ym. karttojen ylläpitämisestä
Liikennöintimäärien muutokset
Liikennöintitavan muutokset
Tiedottamisen hoitaminen
Organisaatiomuutoksista ja vastuuhenkilömuutoksista tiedottaminen ja tietojen ylläpitäminen

Tiedottaminen
• Organisaatiomuutoksista ja vastuuhenkilömuutoksista tiedottaminen ja tietojen ylläpitäminen
•
•
•
•

Vaaroista ja riskeistä tiedottaminen
Suunnitelluista/tulevista muutoksista tiedottaminen
Poikkeustilanteista tiedottaminen
Vaara-ohi tiedottaminen

Sopimuksen toteutuksen seuranta
• Määräajoin pidettävät yhteistyökokoukset
Raportointi
• Raportointi toisille osapuolille suunnitelluista ja toteutetuista putkisto- ym. inframuutoksista
• Havaituista häiriö- tai poikkeustilanteista ilmoittaminen
Ylivoimainen este
Muut vuokrasopimuksen ehdot
Sovellettava laki
Erimielisyyksien ratkaiseminen
Sopimuskappaleet

Esimerkki teollisuuspuistossa toimivien yritysten erityisesti turvallisuutta korostavasta yhteistyösopimuksesta on liitteessä 3.
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4. Tyypillisiä teollisuuspuistoissa eteen tulevia
ongelmatilanteita ja tapoja niiden ratkaisemiseksi
Tässä luvussa on esimerkkejä teollisuuspuistoissa toimivien yritysten eteen tulevista velvoitteista, vastuista ja käytännöistä sekä niihin liittyvistä mahdollisista ongelmista. Esimerkit liittyvät teollisuuspuiston liikennejärjestelyihin, rakentamiseen ja ympäristövaikutuksiin sekä
tiedottamiseen, pelastusjärjestelyihin ja mahdollisten onnettomuuksien huomioonottamiseen.
Esimerkit eivät suoraan käsittele minkään yksittäisen teollisuuspuiston tilannetta, vaan niihin
on kerätty kokemuksia eri kohteista ja tilanteista. Esimerkkitapausten ja niihin liittyvien ratkaisuehdotusten avulla pyritään ensisijaisesti antamaan ajatuksia, miten teollisuuspuistoissa
esiin tulevia ongelmia ja sopimista vaativia asioita voidaan ratkaista. Jokaisessa esimerkissä
on myös viittauksia sellaisiin lainsäädännön kohtiin, joiden määräykset tulee ottaa huomioon.
Esimerkit ovat vain suuntaa antavia, sillä annetut ratkaisuehdotukset eivät perustu oikeuden
ennakkopäätöksiin. Joissain tapauksissa ne voivat kuulua myös jonkin tässä yhteydessä huomiotta jätetyn säädöksen soveltamisalueeseen. Käsitellyissä esimerkkitapauksissa rikoslain ja
vahingonkorvauslain säädöksiä ei pääsääntöisesti ole otettu huomioon.

4.1. Onnettomuusmahdollisuudet teollisuuspuistossa
Teollisuuspuistossa kahden tai useamman toisiaan
lähellä sijaitsevan tuotantolaitoksen toiminnanharjoittajien on toimittava yhteistoiminnassa kemikaaleista johtuvien suuronnettomuuksien torjumiseksi
ja onnettomuuksien leviämisen estämiseksi.
Mikäli yritykseltä vaaditaan turvallisuusselvitys,
tulee siinä olla yhteenveto myös laitoksen ulkopuolisista tekijöistä, jotka voivat vaikuttaa suuronnettomuuksien syntyyn.

4.1.1. Onnettomuusmahdollisuus case 1: Kaasuvuoto
Teollisuuspuiston alue on jaettu kolmen yrityksen kesken kuvassa esitetyllä tavalla. Yellow Oy käsittelee teollisuuspuistossa paineenalaisia myrkyllisiä kaasuja. Laissa eräistä naapuruussuhteista sanotaan, että kiinteistöä,
rakennusta tai huoneistoa ei saa käyttää siten, että naapurille aiheutuu kohtuutonta rasitusta ympäristölle haitallisista aineista.
Arvioitaessa rasituksen kohtuuttomuutta on kuitenkin
otettava huomioon mm. paikalliset olosuhteet sekä rasituksen kesto ja voimakkuus. Yellow Oy:n toiminnan kannalta välttämättömien kaasujen vuotamisen mahdollisuutta ei voida kokonaan sulkea pois, mutta vuodon todennäköisyyteen yritys voi kuitenkin vaikuttaa omalla toiminnallaan ja järjestelyillään. Mahdollisen onnettomuuden seurausten vähentäminen ja rajoittaminen voivat tästä huolimatta vaatia toimia teollisuuspuiston kaikissa yrityksissä.
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Tarkasteltava tapaus
Miten teollisuuspuiston muiden yritysten, Blue Oy:n ja Green Oy:n, tulee ottaa huomioon
Yellow Oy:n mahdollinen kaasuvuoto?
Ratkaisuehdotus
Pelastuslain mukaan rakennuksen omistaja ja haltija tai teollisuus- ja liiketoiminnan harjoittaja on asianomaisessa kohteessa ja muussa toiminnassaan velvollinen varautumaan henkilöiden, omaisuuden ja ympäristön suojaamiseen vaaratilanteissa ja varautumaan sellaisiin pelastustoimenpiteisiin, joihin hän omatoimisesti kykenee.
Valtioneuvoston asetuksessa pelastustoimesta määrätään, että yrityksen on pelastussuunnitelmassaan mm. selvitettävä ennakoitavat vaaratilanteet ja niiden vaikutukset, toimenpiteet vaaratilanteiden ehkäisemiseksi, poistumis- ja suojautumismahdollisuudet sekä sammutus- ja pelastustehtävien järjestelyt. Ennakoitavat vaaratilanteet pitävät sisällään myös yrityksen oman
alueen ulkopuolelta tulevat vaarat, eli tässä tapauksessa Green Oy:n ja Blue Oy:n osalta mm.
Yellow Oy:ssä tapahtuvan kaasuvuodon.
Kaasupilveen varautumisen perustana Blue Oy:llä ja Green Oy:llä tulisi olla tieto kaasun vaikutuksista työntekijöihin, laitteisiin ja ympäristöön. Tämän lisäksi tulisi suojautumistoimenpiteiden olla riittävän nopeita ja tehokkaita – normaalilla säällä kaasupilvi voi kulkea tuulen
mukana minuutissa jo noin 100 metriä. Vaikka kaasupilvi tulisikin naapurilaitokselta, hyvätasoinen suojautuminen edellyttää siis käytännössä kaasupilven automaattista tunnistamista
(kaasunilmaisimet ja hälytykset) ja ulkoa otettavan tuloilman sulkeutumisen. Lisäksi tulisi
varmistaa, että vaara-alueella olevilla henkilöillä on mahdollisuus suojautua (pakonaamarit tai
-huput) sekä tarvittaessa saattaa laitos ja sen toiminnat turvalliseen tilaan (valvomon ylipaineistus). Blue Oy:n ja Green Oy:n pitäisi myös varautua evakuointiin ja/tai alueen eristämiseen.
Sen lisäksi, että kaasua voi vuotaa laiterikon yhteydessä, sitä voi joutua ulkoilmaan avautuvan
varoventtiilin kautta tai sisätilojen hätätuuletuksen yhteydessä. Blue Oy:n ja Green Oy:n onkin syytä etukäteen tarkistaa, että haitalliset seuraukset kaasupäästön yhteydessä on minimoitu
esimerkiksi siten, että tuloilman ottopaikat sijaitsevat mahdollisimman etäällä teollisuuspuiston laitosten varoventtiileistä ja poistoaukoista ja -yhteistä.
Varautumisesta aiheutuvien kustannusten jakautuminen vaaraa aiheuttavan Yellow Oy:n ja
mahdolliselle vaaralle alttiina olevien yritysten kesken voi aiheuttaa epäselvyyttä. Laki eräistä
naapuruussuhteista toteaa että se, ”jonka toiminnasta on aiheutunut kohtuutonta rasitusta, on
velvollinen poistamaan rasituksen…”. Miten tämä lainkohta on tulkittavissa, kun kyseessä on
mahdollinen kaasuvaara ts. onko pelkkä vaaran mahdollisuus jo laskettavissa rasitukseksi?
Jos näin on, onko rasituksen poistovelvoitteeseen sisällytettävissä myös ennakoivat, seurauksia lieventävät toimenpiteet naapuriyrityksen alueella?
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Lainsäädäntöä
Valtioneuvoston päätös työntekijöille aiheutuvan suuronnettomuusvaaran torjunnasta
(922/1999)
2 § Työnantajan velvoitteet
Työnantajan on jatkuvasti kaikessa työpaikalla tapahtuvassa toiminnassa huolehdittava tarpeellisista toimenpiteistä suuronnettomuusvaaran ehkäisemiseksi ja siitä aiheutuvien seurauksien rajoittamiseksi sekä
työturvallisuuslaissa tarkoitettua selvitystä ja arviointia tehdessään arvioitava myös suuronnettomuuden
vaara työpaikalla.
Työnantajan tulee lisäksi erityisesti varautua korjaus-, huolto- ja muutostöiden ja muiden vastaavien toimenpiteiden aiheuttamaan suuronnettomuusvaaraan.
Työnantajan velvoitteista toiminnanharjoittajana ryhtyä toimenpiteisiin kemikaalien aiheuttaman suuronnettomuusvaaran ehkäisemiseksi, laatia toimintaperiaateasiakirja, turvallisuusselvitys tai sisäinen pelastussuunnitelma säädetään erikseen.
6 § Työnantajien yhteistoiminta
Samasta syystä johtuvan suuronnettomuusvaaran välittömässä vaikutuspiirissä toimivien eri työnantajien
on tarvittaessa toimittava yhteistoiminnassa sen varmistamiseksi, että kullakin työnantajalla on riittävät
tiedot ja valmiudet tämän päätöksen noudattamiseen.
Mikäli suuronnettomuusvaara aiheutuu useamman työnantajan yhteisestä toiminnasta, on näiden toimittava yhteistyössä tämän päätöksen noudattamiseksi.
7 § Opetus ja ohjeet
Työnantajan on 2 §:ssä tarkoitettujen arvioiden, suunnitelmien, asiakirjojen ja turvallisuusselvitysten sisältö huomioon ottaen annettava työntekijöille riittävästi opetusta ja ohjausta vaaran torjumisesta ja pelastautumissuunnitelman mukaisista oikeista menettelytavoista onnettomuuden varalta.
8 § Harjoitukset
Työnantajan on toiminnan laatu, laajuus ja vaarallisuus huomioon ottaen riittävästi harjoituksia järjestämällä selvitettävä ja varmistettava 2 ja 7 §:ssä tarkoitettujen suunnitelmien, valmiuksien, koulutuksen, ohjeiden ja organisaation asianmukaisuutta ja toimivuutta käytännössä.
Valtioneuvoston asetus kemiallisista tekijöistä työssä (715/2001)
11 § onnettomuudet sekä vaara- ja hätätilanteet:
Työnantajalla on oltava onnettomuuksien sekä vaara- ja hätätilanteiden varalta toimintasuunnitelma, joka
sisältää menettelytavat työntekijöiden suojelemiseksi, pelastustoimenpiteiksi, ensiavun antamiseksi ja
asianmukaisten turvallisuusharjoituksien järjestämiseksi säännöllisin väliajoin. Työnantajan on järjestettävä onnettomuuksien sekä vaara- ja hätätilanteiden varalta lisääntyneestä vaarasta ilmoittamiseksi tarpeelliset varoitus- ja muut viestintäjärjestelmät.
Työnantajan on varmistettava, että kemiallisten tekijöiden aiheuttamiin onnettomuuksiin sekä vaara- ja
hätätilanteisiin liittyvät menettelytapaohjeet ovat myös sisäisten ja ulkoisten pelastuspalvelujen saatavilla.
Ohjeisiin tulee sisällyttää saatavilla olevat tiedot erityisistä vaaroista, joita saattaa esiintyä onnettomuuden taikka vaara- tai hätätilanteen sattuessa.
Onnettomuuden taikka vaara- tai hätätilanteen sattuessa työnantajan on mahdollisimman pian rajoitettava sen vaikutuksia ja ilmoitettava siitä asianomaisille työntekijöille. Tilanne on palautettava turvalliseksi
mahdollisimman pian. Vain ne työntekijät, joita tarvitaan korjausten ja muiden välttämättömien töiden
suorittamiseksi, voivat työskennellä vaara-alueella. Näille työntekijöille on annettava asianmukaiset suojavaatteet, henkilönsuojaimet sekä erikoisturvavarusteet ja -laitteet, joita heidän on käytettävä niin kauan
kuin vaaratilanne kestää. Suojaamattomien henkilöiden pääsy vaara-alueelle tulee estää.
Pelastuslaki (468/2003)
8 § Omatoiminen varautuminen
Rakennuksen omistaja ja haltija, teollisuus- ja liiketoiminnan harjoittaja, virasto, laitos ja muu yhteisö on
asianomaisessa kohteessa ja muussa toiminnassaan velvollinen ehkäisemään vaaratilanteiden syntymistä,
varautumaan henkilöiden, omaisuuden ja ympäristön suojaamiseen vaaratilanteissa ja varautumaan sellaisiin pelastustoimenpiteisiin, joihin ne omatoimisesti kykenevät.
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22 § Rakennusten ja laitteiden käyttöturvallisuus
1 mom.
Rakennuksen omistajan ja haltijan yleisten tilojen ja koko rakennusta palvelevien järjestelyjen osalta sekä
huoneiston haltijan hallinnassaan olevien tilojen osalta on huolehdittava, että:
1) viranomaisten määräämät tai säädöksissä vaaditut sammutus-, pelastus- ja torjuntakalusto, sammutusja pelastustyötä helpottavat laitteet, palonilmaisulaitteet ja hälytyslaitteet sekä muut onnettomuuden vaaraa ilmaisevat laitteet, poistumisreittien opasteet ja turvamerkinnät sekä väestönsuojien varusteet ja laitteet ovat toimintakunnossa sekä huollettu ja tarkastettu asianmukaisesti;
2) tulisijat ja savuhormit on nuohottu; sekä
3) ilmanvaihtokanavat ja -laitteistot on huollettu ja puhdistettu.
Asetus vaarallisten kemikaalien teollisesta käsittelystä ja varastoinnista (59/1999)
27 § Sisäinen pelastussuunnitelma
Toiminnanharjoittajan laatima, tuotantolaitosta koskeva sisäinen pelastussuunnitelma tulee toimittaa turvatekniikan keskukseen riittävän ajoissa ennen toiminnan aloittamista.
Pelastussuunnitelma on laadittava ottaen huomioon seuraavat tavoitteet:
1) onnettomuudet rajataan ja hallitaan niiden seurauksien minimoimiseksi sekä ihmisille, ympäristölle ja
omaisuudelle aiheutuvien vahinkojen rajoittamiseksi;
2) toteutetaan tarvittavat toimenpiteet ihmisten ja ympäristön suojaamiseksi suuronnettomuuksien seurauksilta;
3) varaudutaan onnettomuuden jälkien korjaamiseen ja ympäristön puhdistamiseen.
Pelastussuunnitelmassa on oltava arvio onnettomuuksien tuotantolaitoksen ulkopuolelle aiheutuvista vaikutuksista ja liitteessä VI tarkoitetut tiedot.
Pelastussuunnitelma tulee laatia kuullen tuotantolaitoksessa työskentelevää henkilökuntaa, mukaan lukien
alueella työskentelevät pitkäaikaiset alihankkijat, ja ottaen huomioon alueen pelastustoimen järjestelyt.
Turvatekniikan keskuksen tulee ennen pelastussuunnitelmaa koskevien johtopäätösten ilmoittamista pyytää
lausunto pelastusviranomaiselta. Johtopäätökset voidaan esittää 19 §:ssä tarkoitetussa lupapäätöksessä.
Toiminnanharjoittajan tulee tarkastaa pelastussuunnitelma ainakin kolmen vuoden väliajoin ja aina tarpeen vaatiessa korjata ja ajanmukaistaa se. Tarkastamisessa on otettava huomioon tuotantolaitoksessa ja
pelastustoimen järjestelyissä tapahtuneet muutokset, teknisen tietämyksen lisääntyminen ja tiedon lisääntyminen toimenpiteistä, jotka suuronnettomuuksien torjumisessa on toteutettava.
Päivitetty suunnitelma tulee toimittaa pelastusviranomaiselle.
Toiminnanharjoittajan on järjestettävä yhteistyössä pelastusviranomaisen kanssa harjoituksia pelastussuunnitelman toimivuuden varmistamiseksi. Harjoituksia on järjestettävä vähintään kolmen vuoden väliajoin.
28 § Ulkoinen pelastussuunnitelma
Alueen pelastustoimen velvollisuudesta laatia ulkoinen pelastussuunnitelma säädetään erikseen.
Turvatekniikan keskus toimittaa turvallisuusselvityksen yhteydessä toimitetut tiedot pelastussuunnitelman
laatimista varten pelastusviranomaiselle oman lausuntonsa kanssa.
30 § Onnettomuuden leviäminen
Turvatekniikan keskuksen on määriteltävä lupahakemuksessa ja turvallisuusselvityksessä saamiensa tietojen perusteella alueet, joissa suuronnettomuuden todennäköisyys voi kasvaa tuotantolaitoksen sijainnin ja
toisten tuotantolaitosten läheisyyden takia.
Edellä 1 momentin mukaan määritellyillä alueilla sijaitsevien tuotantolaitosten tulee:
1) antaa alueen toisille tuotantolaitoksille tiedot tuotantolaitoksellaan olevista suuronnettomuus- ja muista
onnettomuusvaaroista;
2) ottaa huomioon muiden tuotantolaitosten aiheuttamat suuronnettomuus- ja muut onnettomuusvaarat
toimintaperiaatteissaan, turvallisuusjohtamisjärjestelmässään, turvallisuusselvityksessään, sisäisessä pelastussuunnitelmassaan ja muissa selvityksissään;
3) tehdä yhteistyötä yleisölle tiedottamisessa ja tietojen toimittamisessa pelastusviranomaiselle ulkoisen
pelastussuunnitelman laatimista varten.
Mitä 2 momentissa säädetään, koskee myös niitä toimipaikkoja, joilla toimii useita toiminnanharjoittajia
ja joiden toiminta muodostaa toiminnallisen kokonaisuuden.
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4.1.2. Onnettomuusmahdollisuus case 2: Nestevuoto
Toteutetuista toimenpiteistä huolimatta voi Green Oy:n
varastosäiliöistä tai putkistoista päästä teknisen vian tai
inhimillisen erehdyksen seurauksena valumaan ympäristölle ja terveydelle vaaraa aiheuttavaa nestettä maahan.
Vuoto voi levitä Blue Oy:n tai Yellow Oy:n alueelle pintavalumana tai viemäreiden kautta. Neste ei ole syttyvää
eikä helposti haihtuvaa. Green Oy:llä on voimassa oleva
ympäristölupa.
Tarkasteltava tapaus
Miten teollisuuspuiston muiden yritysten, Blue Oy:n tai Yellow Oy:n, tulee ottaa huomioon
Green Oy:n mahdollinen nestevuoto?
Ratkaisuehdotus
Kuten edellä kaasuvuototapauksessa, myös ympäristölle tai ihmisen terveydelle vaaraa aiheuttavan nesteen vuodot Green Oy:n alueelta kuuluvat niihin ulkopuolelta tuleviin vaaroihin, joihin Blue Oy:n ja Yellow Oy:n pitää pelastuslain ja pelastustoimesta annetun valtioneuvoston
asetuksen nojalla varautua.
Koska Green Oy:llä on ympäristölupa, sovellettaneen tähän tapaukseen ympäristölainsäädännön määräyksiä eikä niinkään eräistä naapuruussuhteista annettuun lakiin sisältyvää kohtaa:
”jonka toiminnasta on aiheutunut kohtuutonta rasitusta, on velvollinen poistamaan rasituksen…”. Vaikka Green Oy:n alueelta vuotava nestemäinen aine aiheuttaakin terveydelle vaaraa, jos suojaamaton henkilö saa ainetta päälleen, ja maaperän saastumista sekä omaisuuden
likaantumista, rasitusta on tuskin pidettävä kohtuuttomana teollisuuspuiston sisällä.
Nestemäisen aineen päästöön Blue Oy:n ja Yellow Oy:n tulisi varautua selvittämällä nesteen
mahdolliset vaikutukset työntekijöihin, laitteisiin ja hallitsemansa alueen ympäristöön. Yritykset ovat myös velvollisia varautumaan henkilöiden, omaisuuden ja ympäristön suojaamiseen vaaratilanteessa ja varautumaan sellaisiin pelastustoimenpiteisiin, joihin ne omatoimisesti kykenevät. Tällaisia toimia ovat esimerkiksi sadevesikaivojen tukkiminen (aineen leviämisen estämiseksi), nesteen imeyttäminen imeytysaineeseen, henkilökohtaisten suojavarusteiden
pitäminen saatavilla, sekä esimerkiksi kulkuväylien sulkeminen, vaarassa olevan omaisuuden
siirtäminen, vaarassa olevien henkilöiden varoittaminen ja mahdollinen evakuointi sekä tarvittaessa laitoksen hallittu hätäalasajo.
Jo sattuneen ympäristövahingon korvaamisesta sovelletaan ympäristövahinkojen korvaamisesta annettua lakia (737/1994), mutta miten esim. Blue Oy:lle koituvat ennakoivaan toimenpiteisiin liittyvät kustannukset jaetaan sen ja Green Oy:n kesken on tässä selvityksessä jäänyt
epäselväksi: Kustannusten jakaminen jäänee osapuolten keskinäisen sopimisen varaan.
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Lainsäädäntöä
Pelastuslaki (468/2003)
8 § Omatoiminen varautuminen
Rakennuksen omistaja ja haltija, teollisuus- ja liiketoiminnan harjoittaja, virasto, laitos ja muu yhteisö on
asianomaisessa kohteessa ja muussa toiminnassaan velvollinen ehkäisemään vaaratilanteiden syntymistä,
varautumaan henkilöiden, omaisuuden ja ympäristön suojaamiseen vaaratilanteissa ja varautumaan sellaisiin pelastustoimenpiteisiin, joihin ne omatoimisesti kykenevät.
Laki ympäristövahinkojen korvaamisesta (737/1994)
1 § Lain soveltamisala
Tässä laissa tarkoitettuna ympäristövahinkona korvataan tietyllä alueella harjoitetusta toiminnasta johtuva vahinko, joka on ympäristössä aiheutunut:
1) veden, ilman tai maaperän pilaantumisesta;
2) melusta, tärinästä, säteilystä, valosta, lämmöstä tai hajusta; taikka
3) muusta vastaavasta häiriöstä.
Edellä 1 momentissa tarkoitettua toiminnan harjoittamista on myös tien, rautatien, sataman, lentoaseman
tai muun näihin verrattavan liikennealueen pitäminen.
Tämä laki ei koske sopimukseen perustuvaa korvausvastuuta.
3 § Syy-yhteys
Ympäristövahinko korvataan tämän lain mukaan, jos voidaan osoittaa, että 1 §:n 1 momentissa tarkoitetun toiminnan ja vahingon välinen syy-yhteys on todennäköinen. Syy-yhteyden todennäköisyyttä arvioitaessa on kiinnitettävä huomiota muun ohella toiminnan ja vahingon laatuun sekä vahingon muihin mahdollisiin syihin.
4 § Sietämisvelvollisuus
Ympäristövahinko korvataan tämän lain säännösten nojalla vain, jollei häiriön sietämistä ole pidettävä
kohtuullisena, ottaen muun ohella huomioon paikalliset olosuhteet ja häiriön syntymiseen johtanut tilanne
kokonaisuudessaan sekä häiriön yleisyys vastaavissa olosuhteissa muutoin.
Edellä 1 momentissa säädetty sietämisvelvollisuus ei kuitenkaan koske tahallisesti tai rikoksella aiheutettua vahinkoa eikä myöskään henkilövahinkoa ja vähäistä suurempaa esinevahinkoa.
5 § Korvattava vahinko
Korvaus henkilö- ja esinevahingosta määrätään vahingonkorvauslain 5 luvun säännösten mukaisesti. Sellaisesta taloudellisesta vahingosta, joka ei ole yhteydessä henkilö- tai esinevahinkoon, on suoritettava
korvaus, jos vahinko ei ole vähäinen. Rikoksella aiheutettu vahinko on kuitenkin aina korvattava.
Muusta kuin 1 momentissa tarkoitetusta ympäristövahingosta on suoritettava korvausta kohtuullinen määrä, jota arvioitaessa on otettava huomioon häiriön ja vahingon kestoaika sekä vahingonkärsijän mahdollisuus välttää tai torjua vahinko.
6 § Vahingontorjunta- ja ennallistamiskustannukset
Tämän lain nojalla korvataan myös:
1) kustannukset niistä tarpeellisista toimenpiteistä, joihin joku on ryhtynyt itseään koskevan, 1 §:ssä tarkoitetun ympäristövahingon uhan torjumiseksi tai vahingoittuneen ympäristön palauttamiseksi ennalleen;
2) viranomaiselle koituneet kustannukset, joiden syynä on 1 §:ssä tarkoitetun häiriön uhan tai sen vaikutusten torjumiseksi tai pilaantuneen ympäristön ennalleen palauttamiseksi suoritettu toimenpide, jos sen
kustannukset ovat kohtuullisia häiriöön tai sen uhkaan ja toimenpiteellä saatuun hyötyyn nähden; sekä
3) kustannukset niistä selvityksistä, jotka ovat olleet välttämättömiä edellä 1 ja 2 kohdassa tarkoitetun torjuntatoimenpiteen tai ennalleen palauttamisen suorittamiseksi.
Tätä pykälää ei sovelleta kustannuksiin, joiden perimisestä säädetään uhkasakkolain (1113/90) 17 §:ssä.
7 § Korvausvelvolliset
Tämän lain mukainen korvausvelvollisuus on, silloinkin kun vahinkoa ei ole aiheutettu tahallisesti tai huolimattomuudesta, sillä:
1) jonka harjoittamasta toiminnasta ympäristövahinko johtuu;
2) joka on rinnastettavissa 1 kohdassa tarkoitettuun toiminnan harjoittajaan; sekä
3) jolle ympäristövahingon aiheuttanut toiminta on luovutettu, jos luovutuksensaaja toiminnan saadessaan
tiesi tai hänen olisi pitänyt tietää vahingosta tai 1 §:ssä tarkoitetusta häiriöstä taikka sellaisen uhasta.
Edellä 1 momentin 2 kohdassa tarkoitettua rinnastamista arvioitaessa on otettava huomioon henkilön
määräysvalta, hänen taloudelliset suhteensa toiminnan harjoittajaan ja hänen toiminnasta tavoittelemansa taloudellinen etu.
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4.1.3. Onnettomuusmahdollisuus case 3: Onnettomuus kemikaalikuljetuksen
yhteydessä
Green Oy:n ja Yellow Oy:n kemikaalikuljetukset kulkevat Blue Oy:n alueen kautta. Kuljetuksia hoitaa Truck
Oy. Aineet ovat Chemicals Oy:n omaisuutta, kunnes ne
on toimitettu perille tilaajalle. Teollisuuspuiston yrityksille tarkoitettuja kemikaaleja kuljettavassa säiliöautossa
voi olla myös muualle meneviä aineita.
Tarkasteltava tapaus
Miten Blue Oy:n tulisi alueellaan varautua mahdollisiin
kemikaalien kuljetusonnettomuuksiin?
Ratkaisuehdotus
Blue Oy:n tulee olla tietoinen ennakoitavissa olevista vaaroista hallitsemallaan alueella. Kemikaalikuljetusten reitteihin ja niiden turvallisuuteen tulee liikennesuunnitelmissa kiinnittää
erityistä huomiota.
Hyvä käytäntö olisi, että teollisuuspuiston yritykset jakaisivat turvallisuustietoja niistä kemikaaleista, jotka vuotaessaan voivat aiheuttaa merkittävän vaaran teollisuuspuistossa. Onnettomuustilanteen varalta olisi myös hyvä tietää, mitä muita kemikaaleja (lähinnä kaasuja ja
nesteitä) on kuormattu teollisuuspuistossa käyviin ajoneuvoihin. Mikäli teollisuuspuiston portilla on vartija, hän voisi ennen ajoneuvon päästämistä teollisuuspuistoon kirjata ylös myös ne
autossa olevat aineet, jotka ovat tarkoitettu muualle kuljetettaviksi.
Myös Blue Oy:llä tulisi olla riittävästi ja helposti saatavilla tarkoitukseen sopivaa kalustoa ja
muuta materiaalia, joilla vuototilanteessa estetään aineiden leviäminen ja suojataan alueella
liikkuvia henkilöitä, ympäristöä ja omaisuutta. Kuljetusonnettomuuksien yhteydessä tarvittavia välineitä ovat esimerkiksi sadevesiviemäreiden tukkimiseen käytettävät matot, sammuttimet, kemikaalipuvut, jne.
Kuljetusonnettomuudet on myös otettava huomioon pelastussuunnitelmissa. Näihin tilanteisiin liittyvää pelastusta ja suojautumista, mukaan lukien vaara-alueen evakuointi ja eristäminen, on syytä harjoitella sopivin väliajoin.
Lainsäädäntöä
Pelastuslaki (468/2003)
8 § Omatoiminen varautuminen
Rakennuksen omistaja ja haltija, teollisuus- ja liiketoiminnan harjoittaja, virasto, laitos ja muu yhteisö on
asianomaisessa kohteessa ja muussa toiminnassaan velvollinen ehkäisemään vaaratilanteiden syntymistä,
varautumaan henkilöiden, omaisuuden ja ympäristön suojaamiseen vaaratilanteissa ja varautumaan sellaisiin pelastustoimenpiteisiin, joihin ne omatoimisesti kykenevät.
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4.1.4. Onnettomuusmahdollisuus case 4: Tulipalo
Teollisuuspuistossa etenkin Yellow Oy:n ja Blue Oy:n
rakennukset ovat lähellä toisiaan, joten tulipalotilanteessa palon leviäminen toisen yrityksen tiloihin
on mahdollista.
Green Oy:n öljysäiliöiden palaessa syntyy terveydelle
haitallista savua, joka leviää muidenkin yritysten
alueille ja tunkeutuu sisään rakennuksiin. Tulipalon
sammutuksessa käytettyjen, mahdollisesti haitallisia
aineita sisältävien sammutusjätevesien valuminen
toisen yrityksen alueelle on todennäköistä.
Tarkasteltava tapaus
Miten tulee varautua teollisuuspuiston muissa yrityksissä tapahtuviin tulipalotilanteisiin?
Ratkaisuehdotus
Ympäristöministeriön asetus rakennusten paloturvallisuudesta (12.3.2002) määrää mm., että
yritysten on noudatettava Suomen Rakentamismääräyskokoelman osan E1 luvussa 9 esitettyä
vaatimusta siitä, että palon leviäminen rakennuksesta toiseen ei saa vaarantaa henkilöturvallisuutta eikä aiheuttaa kohtuuttomana pidettäviä taloudellisia eikä yhteiskunnallisia menetyksiä.
Rakennusten välisen etäisyyden tulee olla sellainen, että palo ei leviä helposti naapurirakennuksiin ja aluepalon vaara jää vähäiseksi. Jos rakennusten välinen etäisyys on alle 8 metriä,
tulee rakenteellisin tai muin keinoin huolehtia palon leviämisen rajoittamisesta.
Rakennettaessa kiinni toiseen rakennukseen tai mikäli rakennetaan niin lähelle toista rakennusta, että palon leviäminen on ilmeistä, on käytettävä palomuuria. Samalla tontilla tai rakennuspaikalla olevia rakennuksia voidaan paloteknisessä mielessä pitää yhtenä rakennuksena,
jolloin tavanomainen osastointi on riittävä, vaikka rakennuksilla olisikin eri haltijat. Tämä
edellyttää kuitenkin, että rakennukset kuuluvat samaan paloluokkaan ja muodostuva kokonaisuus alittaa tämän paloluokan yhdelle rakennukselle asettamat kerrosala- ja henkilömäärärajoitukset.
Tuotanto- ja varastorakennusten paloturvallisuuden osalta noudatetaan erityisesti ympäristöministeriön asetusta tuotanto- ja varastorakennusten paloturvallisuudesta (22.3.2005) ja sen
liitteenä olevaa Suomen Rakentamismääräyskokoelman osaa E2. Suomen Rakentamismääräyskokoelman osan E7 luvussa 5 käsitellään puolestaan palon leviämisen estämistä ulkokautta toiseen palo-osastoon. Luvun 6 mukaan savukaasujen leviämistä palo-osastosta toiseen ei
yleensä tarvitse teollisuustiloissa rajoittaa, mutta henkilöiden poistumismahdollisuuksien turvaamiseksi, pelastus- ja sammutustoimien helpottamiseksi ja omaisuusvahinkojen rajoittamiseksi voidaan savunrajoittamista edellyttää myös tällaisissa tiloissa. Yritysten rakennuksille
asetetut muutkin paloturvallisuusmääräykset (rakennusten paloluokka, poistumistiet, jne.)
ovat luonnollisesti sellaisinaan voimassa myös teollisuuspuistoissa, eikä niitä toisteta tässä
yhteydessä.
Asetus vaarallisten kemikaalien teollisesta käsittelystä ja varastoinnista (59/1999) määrää 30
§:ssä, että Turvatekniikan keskuksen on määriteltävä lupahakemuksessa ja turvallisuusselvityksessä saamiensa tietojen perusteella alueet, joissa kemikaaleista johtuvan suuronnettomuuden todennäköisyys voi kasvaa tuotantolaitoksen sijainnin ja toisten tuotantolaitosten läheisyyden takia. Tällaisella alueella sijaitsevan ja kemikaaleja käsittelevän tuotantolaitoksen tu-

37

lee ottaa huomioon muiden tuotantolaitosten aiheuttamat suuronnettomuus- ja muut onnettomuusvaarat toimintaperiaatteissaan, turvallisuusjohtamisjärjestelmässään, turvallisuusselvityksessään, sisäisessä pelastussuunnitelmassaan ja muissa selvityksissään. Tämä koskee myös
teollisuuspuistoja, joissa toimii useita toiminnanharjoittajia ja joiden toiminta muodostaa toiminnallisen kokonaisuuden. Yhteisesti huolehdittavien asioiden joukkoon kuuluu sammutusveden saatavuuden ja riittävyyden varmistaminen kaikissa olosuhteissa.
Hälytys- ja tiedotusjärjestelmien tulee teollisuuspuistossa olla sellaiset, että myös naapuriyritykset ja niiden työntekijät saavat tiedon uhkaavasta vaaratilanteesta ja voivat noudattaa ennalta suunniteltuja suojautumistoimenpiteitä. Toimivalla hälytysjärjestelmällä on vaikutusta
paitsi henkilöturvallisuuteen myös siihen, että esimerkiksi prosessit voidaan saattaa sellaiseen
tilaan, että ne eivät aiheuta lisävaaraa tai että mahdolliset suojaustoimenpiteet voidaan käynnistää.
Tulipalotilanteessa ensi sijalla ovat ihmishenkien pelastaminen ja palon sammuttaminen. Jos
kuitenkin tulipalojen sammutusjätevedet voivat muodostaa ympäristölle vaaraa, on kiinnitettävä huomiota myös sammutusjätevesien talteenottoon ja ohjailuun. Vaikka lainsäädännössä
ja viranomaismääräyksissä sammutusjätevesiä onkin käsitelty varsin suppeasti, sisältää toiminnanharjoittajille asetettu selvilläolo- ja huolehtimisvelvollisuus kuitenkin yleisellä tasolla
velvollisuuden huolehtia myös sammutusjätevesistä ja niistä mahdollisesti aiheutuvien haittojen torjunnasta.
Teollisuuspuistossa olisikin syytä laatia yhteinen arvio sammutusjätevesien määrästä ja mahdollisten haitallisten aineiden pitoisuuksista sammutusjätevesissä. Nämä tiedot ovat välttämättömiä sammutusjäteveden hallitun talteenoton ja puhdistamisen kannalta (esim. talteenottoaltaiden mitoitus, jätevedenpuhdistamon mahdollisuudet ja siihen kohdistuva uhka, jne.). Tämän pohjalta teknisiä mahdollisuuksia tulisi miettiä ja ohjeistaa etukäteen, muuten sammutusjätevesien talteenotto ja käsittely voivat viivästyä tai jäädä kokonaan tekemättä.
Lainsäädäntöä
Asetus vaarallisten kemikaalien teollisesta käsittelystä ja varastoinnista (59/1999)
30 § Onnettomuuden leviäminen
Turvatekniikan keskuksen on määriteltävä lupahakemuksessa ja turvallisuusselvityksessä saamiensa tietojen perusteella alueet, joissa suuronnettomuuden todennäköisyys voi kasvaa tuotantolaitoksen sijainnin ja
toisten tuotantolaitosten läheisyyden takia.
Edellä 1 momentin mukaan määritellyillä alueilla sijaitsevien tuotantolaitosten tulee:
1) antaa alueen toisille tuotantolaitoksille tiedot tuotantolaitoksellaan olevista suuronnettomuus- ja muista
onnettomuusvaaroista;
2) ottaa huomioon muiden tuotantolaitosten aiheuttamat suuronnettomuus- ja muut onnettomuusvaarat
toimintaperiaatteissaan, turvallisuusjohtamisjärjestelmässään, turvallisuusselvityksessään, sisäisessä pelastussuunnitelmassaan ja muissa selvityksissään;
3) tehdä yhteistyötä yleisölle tiedottamisessa ja tietojen toimittamisessa pelastusviranomaiselle ulkoisen
pelastussuunnitelman laatimista varten.
Mitä 2 momentissa säädetään, koskee myös niitä toimipaikkoja, joilla toimii useita toiminnanharjoittajia
ja joiden toiminta muodostaa toiminnallisen kokonaisuuden.
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4.1.5. Onnettomuusmahdollisuus case 5: Räjähdys
Yellow Oy käyttää tuotannossaan palavaa kaasua, joka
vuodon yhteydessä voi muodostaa räjähdyskelpoisen
seoksen. Green Oy:n toiminnassa muodostuu erittäin
hienojakoista pölyä, jonka ominaisuudet ovat sellaisia,
että pölyräjähdysvaara on olemassa. Blue Oy:n käsittelemät vaaralliset kemikaalit eivät aiheuta räjähdysvaaraa.
Diner Oy on Blue Oy:n vuokraamissaan tiloissa ruokalaa
pitävä yritys.
Tarkasteltava tapaus
Miten Blue Oy:n ja Diner Oy:n tulisi varautua toisten yritysten räjähdysten varalta?
Ratkaisuehdotus
Laki vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta (30 §) määrää, että
kahden tai useamman toisiaan lähellä sijaitsevan tuotantolaitoksen toiminnanharjoittajan on
toimittava yhteistoiminnassa suuronnettomuuksien torjumiseksi ja onnettomuuksien leviämisen estämiseksi. Toiminnanharjoittajalla laissa tarkoitetaan mm. yritystä, joka valmistaa, varastoi, tai käyttää vaarallista kemikaalia taikka räjähdettä tai muuta vastaavaa tuotetta. Tämän
lain mukaan Blue Oy:n, Green Oy:n ja Yellow Oy:n on toimittava yhteistyössä, koska kaikki
käsittelevät vaarallisia kemikaaleja. Laki ei kuitenkaan määrittele yhteistyön sisältöä eikä eri
toiminnanharjoittajien vastuita tämän yhteistyön puitteessa. Onkin suositeltavaa, että asiasta
laaditaan sopimus, jossa teollisuuspuiston toiminnanharjoittajat sopivat mm. tiedonkulusta ja
kustannuksista, jotka aiheutuvat toisen yrityksen aiheuttamiin vaaroihin varautumisesta.
Yllämainittu yhteistyövelvoite ei koske Diner Oy:tä. Työnantajana Diner Oy:llä on kuitenkin
työturvallisuuslain mukaan velvollisuus olla selvillä yrityksen henkilöstöön kohdistuvista riskeistä. Laki liikehuoneiston vuokrauksesta (18 §) määrää puolestaan, että huoneiston on vuokrasuhteen alkaessa ja sen aikana oltava sellaisessa kunnossa kuin vuokralainen paikalliset olosuhteet huomioon ottaen kohtuudella voi vaatia, eli vuokranantajana Blue Oy:n tulee tässä
tapauksessa varmistaa, että teollisuuspuistossa tapahtuva räjähdys ei aiheuta vaaraa ruokalassa. Tämä tarkoittanee mm., että ruokalan ikkunoiden tulisi kestää Green Oy:n tai Yellow Oy:n
alueella tapahtuvassa räjähdyksessä muodostuva paineaalto. Ellei näin ole, ruokalan sijoituspaikkaa tulee miettiä uudestaan.
Liikehuoneiston vuokrauksesta annetun lain 18 § asettaa vuokranantajalle myös velvollisuuden puutteiden poistamisesta tai korjaamisesta, jos huoneisto ei vuokrasuhteen alkaessa tai
sen kestäessä ole vaadittavassa tai sovitussa kunnossa ja vuokranantaja on vastuussa siitä. Jos
vuokranantaja laiminlyö vuokranantajalle kuuluvan korjauksen, vuokralainen saa vuokrasopimuksen purkamisen sijasta korjata puutteellisuuden vuokranantajan kustannuksella. Vuokralaisen on huolehdittava siitä, että puutteellisuuden korjaamisesta vuokranantajalle aiheutuvat kustannukset pysyvät kohtuullisina.
Jotta kaikilla teollisuuspuistossa toimintaa pysyvästi tai usein toistuvasti harjoittavilla yrityksillä olisi riittävästi tietoa alueen räjähdys- ja muista vaaroista, on suositeltavaa, että yhteistyösopimus laajennetaan koskemaan kaikkia teollisuuspuistoon tulevia yrityksiä. Jo alueella
toimivia yrityksiä ei voida kesken sopimuskauden velvoittaa allekirjoittamaan sopimusta.
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Lainsäädäntöä
Laki vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta (390/2005)
30 §, Toimenpiteet vaarallisista kemikaaleista aiheutuvien suuronnettomuuksien ehkäisemiseksi
Tuotantolaitoksessa, jossa vaarallisten kemikaalien käsittelystä ja varastoinnista voi aiheutua suuronnettomuus, toiminnanharjoittajan on laadittava asiakirja, jossa selostetaan toimintaperiaatteet suuronnettomuuksien ehkäisemiseksi, tai turvallisuusselvitys, jossa toiminnanharjoittaja osoittaa toimintaperiaatteensa suuronnettomuuksien ehkäisemiseksi ja rajoittamiseksi sekä antaa tarvittavat tiedot niiden toteuttamiseksi tarvittavasta organisaatiosta ja turvallisuusjohtamisjärjestelmästä.
Turvallisuusselvitys on toimitettava turvatekniikan keskukselle tuotantolaitoksen toimenpiteiden riittävyyden arviointia varten.
Kahden tai useamman toisiaan lähellä sijaitsevan tuotantolaitoksen toiminnanharjoittajien on toimittava
yhteistoiminnassa suuronnettomuuksien torjumiseksi ja onnettomuuksien leviämisen estämiseksi.
Valtioneuvoston asetuksella säädetään tarkemmin suuronnettomuusvaaran ehkäisemistä koskevien velvoitteiden määräytymisestä sekä tarvittavien toimintaperiaatteiden ja turvallisuusselvitysten sisällöstä,
uusimis- ja tarkistusvelvoitteista ja -ajoista, turvallisuusselvitysten käsittelystä sekä velvoitteista toiminnanharjoittajien yhteistoiminnasta suuronnettomuuksien ehkäisemiseksi.
Laki liikehuoneiston vuokrauksesta (482/1995)
18 § Liikehuoneiston kunto ja sen puutteellisuus
Huoneiston on vuokrasuhteen alkaessa ja sen aikana oltava sellaisessa kunnossa kuin vuokralainen huoneiston iän, alueen vastaavaan tarkoitukseen käytettyjen huoneistojen kunnon ja muut paikalliset olosuhteet huomioon ottaen kohtuudella voi vaatia.
Jos huoneisto ei vuokrasuhteen alkaessa tai kestäessä ole vaadittavassa tai sovitussa kunnossa ja vuokranantaja on vastuussa siitä, vuokralaisella on oikeus purkaa vuokrasopimus, jos puutteellisuudella on
olennainen merkitys eikä vuokranantaja kehotuksen saatuaan viivytyksettä huolehdi puutteellisuuden poistamisesta taikka puutteellisuutta ei voida korjata. Jos vuokranantaja laiminlyö vuokranantajalle kuuluvan
korjauksen, vuokralainen saa vuokrasopimuksen purkamisen sijasta korjata puutteellisuuden vuokranantajan kustannuksella paitsi, jos puutteellisuus johtuu rakennuksen keskeneräisyydestä tai viranomainen on
kieltänyt huoneiston käyttämisen. Vuokralaisen on huolehdittava siitä, että puutteellisuuden korjaamisesta
vuokranantajalle aiheutuvat kustannukset pysyvät kohtuullisina.
Jos huoneisto on sopimusehdon mukaan vuokrattu siinä kunnossa, jossa se oli sopimusta tehtäessä ja
vuokranantaja on vastuussa huoneiston kunnosta, voi vuokralainen silti käyttää edellä tässä pykälässä
mainittua oikeuttaan, jos vuokralainen sopimuksen tehdessään ei tiennyt huoneistossa olevasta puutteellisuudesta eikä olisi tavallista huolellisuutta käyttäen voinut sitä havaita tai odottaa sitä huoneiston iän,
alueen vastaavaan tarkoitukseen käytettyjen huoneistojen kunnon ja muut paikalliset olosuhteet huomioon
ottaen.

4.2. Pelastustoiminnan järjestelyt teollisuuspuistossa
Pelastuslain (468/2003) mukaisesti rakennuksen omistaja ja haltija sekä teollisuus- ja liiketoiminnan harjoittaja ovat asianomaisessa kohteessa ja muussa toiminnassaan velvollisia ehkäisemään vaaratilanteiden syntymistä, varautumaan henkilöiden, omaisuuden ja ympäristön suojaamiseen vaaratilanteissa ja varautumaan
sellaisiin pelastustoimenpiteisiin, joihin ne omatoimisesti kykenevät.
Velvollisuus pelastussuunnitelman laatimisesta (Valtioneuvoston asetus pelastustoimesta 787/2003 9 §)
koskee mm.
• suurehkoja tuotanto- ja varastotiloja
• kohteita, joissa palo- ja räjähdysvaarallisten kemikaalien käsittely tai varastointi voi aiheuttaa vaaraa ihmisten terveydelle, omaisuudelle tai
ympäristölle
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•

tiloja, jotka on varustettu säädöksessä tai viranomaisen päätöksessä vaaditulla automaattisella sammutuslaitteistolla tai paloilmoittimella
laitoksia ja vastaavia kohteita, joissa työntekijöiden ja samanaikaisesti paikalla olevien
muiden ihmisten määrä on yleensä vähintään 30.

Myös laki vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta (390/2005) sisältää velvoitteita suuronnettomuuksien ehkäisemisestä ja sisäisen pelastussuunnitelman laatimisesta.Valmisteilla oleva asetus vaarallisten kemikaalien käsittelyn ja varastoinnin valvonnasta
tulee todennäköisesti sisältämään täsmennyksiä, jotka liittyvät saman tehdasalueen toiminnanharjoittajien ja toiminnallisen kokonaisuuden muodostavien tuotantolaitosten yhteistoimintaan.
4.2.1. Pelastustoiminta case 1: Pelastustoiminnan suunnittelu
Teollisuuspuiston yrityksistä Green Oy ja Yellow Oy
harjoittavat vaarallisten kemikaalien laajamittaista käsittelyä ja varastointia. Yellow Oy:n käsittelemien myrkyllisten ja hapettavien kaasujen määrät ovat niin suuria,
että laitos on velvollinen laatimaan myös turvallisuusselvityksen. Teollisuuspuistossa työskentelevien ja muuten paikalla olevien henkilöiden määrä voi päiväsaikaan
olla maksimissaan noin 100 henkilöä.
Tarkasteltava tapaus
Miten teollisuuspuiston yritysten kannattaa laatia lakien ja asetusten edellyttämät suunnitelmat onnettomuustilanteiden varalle? Mitä seikkoja niiden tulee ottaa suunnitelmien yhteensovittamisessa huomioon?
Ratkaisuehdotus
Kaikkia teollisuuspuiston yrityksiä koskee pelastuslain (468/2003) tarkoittama velvoite omatoimisesta varautumisesta onnettomuustilanteisiin ja myös velvoite pelastussuunnitelman laatimisesta. Vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta annetun lain
(390/2005) mukaisesti Green Oy:n ja Yellow Oy:n (laajamittainen käsittely) on laadittava tuotantolaitoksistaan myös kemikaaleihin liittyvä ns. sisäinen pelastussuunnitelma, joka on toimitettava viranomaiselle (ensimmäistä kertaa laadittu sisäinen pelastussuunnitelma turvatekniikan keskukselle ja päivitetyt versiot pelastusviranomaiselle).
Vuonna 2005 asetukseen 59/1999 tehdyn muutoksen (484/2005) mukaan Green Oy:n ja Yellow Oy:n tulee laatia sisäisen pelastussuunnitelmansa kuullen paitsi tuotantolaitoksessa työskentelevää henkilökuntaa myös alueella työskenteleviä pitkäaikaisia alihankkijoita ja ottaen
huomioon alueen pelastustoimen järjestelyt.
Green Oy:n tai Yellow Oy:n ei kuitenkaan tarvitse laatia kahta erillistä pelastussuunnitelmaa,
sillä valtioneuvoston asetuksessa pelastustoimesta (787/2003) todetaan, että pelastuslain tarkoittamaa pelastussuunnitelmaa ei tarvitse laatia, jos samaa kohdetta varten tulee muun lain
kuin pelastuslain nojalla laatia pelastus-, valmius- tai muu vastaava suunnitelma (esim. sisäinen pelastussuunnitelma). Green Oy ja Yellow Oy voivat siis niin halutessaan laatia suunnitelman, joka kattaa molempien asetusten asettamat vaatimukset. On huomattava, että vaarallisten kemikaalien teollisesta käsittelystä ja varastoinnista annetussa asetuksessa (59/1999)
määritelty sisäinen pelastussuunnitelma ei kata kaikkia tietoja, joita pelastuslain mukaisessa
suunnitelmassa tulee olla. Sisäistä pelastussuunnitelmaa on siis täydennettävä näillä asioilla.
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Teollisuuspuiston missä tahansa yrityksessä tapahtuva vakava onnettomuus voi aiheuttaa vaaraa myös puiston muille yrityksille ja niiden henkilökunnalle. Erityisesti tämä koskee onnettomuuksia ja vaaratilanteita, joissa mukana on vaarallisia kemikaaleja (esimerkiksi syttyviä tai
myrkyllisiä aineita). Varmistaakseen oikean toiminnan onnettomuustilanteissa kannattaa teollisuuspuiston yritysten tehdä yhteistyötä pelastussuunnitelmiensa laatimisessa, vaikka säädökset eivät siihen tällä hetkellä velvoittaisikaan. Voidaan jopa tehdä yhteinen pelastussuunnitelma, jota jokainen yritys täydentää laatimalla omaa toimintaansa koskevat yksityiskohtaiset
ohjeensa. Yhdenmukaisuus esimerkiksi toimintaohjeissa, jotka koskevat toisessa yrityksessä
tapahtuvia onnettomuuksia, helpottavat mm. alueella työskentelevien ihmisten hakeutumista
suojaan.
Säädöksiin perustuva velvoite yhteistoiminnasta ja tietojen vaihdosta koskee kemikaaleja käsitteleviä tuotantolaitoksia, jotka muodostavat toiminnallisen kokonaisuuden. Niiden tulee
ottaa huomioon muiden tuotantolaitosten aiheuttamat suuronnettomuus- ja muut onnettomuusvaarat toimintaperiaatteissaan, turvallisuusjohtamisjärjestelmässään, sisäisessä pelastussuunnitelmassaan ja muissa selvityksissään (asetus 59/1999). Jos prosessilaitos ei ole ns. toimintaperiaatelaitos tai turvallisuusselvityslaitos, koskee velvoite vain tietojenvaihtoa onnettomuusvaaroista ja naapurilaitoksen onnettomuusvaarojen huomioonottamista sisäisessä pelastussuunnitelmassa.
Lainsäädäntöä
Pelastuslaki (468/2003)
8 § Omatoiminen varautuminen
Rakennuksen omistaja ja haltija, teollisuus- ja liiketoiminnan harjoittaja, virasto, laitos ja muu yhteisö on
asianomaisessa kohteessa ja muussa toiminnassaan velvollinen ehkäisemään vaaratilanteiden syntymistä,
varautumaan henkilöiden, omaisuuden ja ympäristön suojaamiseen vaaratilanteissa ja varautumaan sellaisiin pelastustoimenpiteisiin, joihin ne omatoimisesti kykenevät.
9 § Suunnitteluvelvoite
Pelastusviranomaiset sekä muut 6 §:ssä tarkoitetut viranomaiset ja yhteisöt, joilla on pelastustoimeen
kuuluvia tehtäviä tai virka-aputehtäviä, ovat velvollisia laatimaan yhteistoiminnassa keskenään tarpeelliset pelastustoimen suunnitelmat. Näiden viranomaisten ja yhteisöjen tulee antaa pelastusviranomaisille
selvityksiä pelastustoimintaan käytettävissä olevista voimavaroistaan.
Alueille, joissa on ydinenergialain (990/1987) 3 §:n 5 kohdassa tarkoitettu ydinlaitos tai vaarallisten kemikaalien teollisesta käsittelystä ja varastoinnista annetussa asetuksessa (59/1999) määritelty suuronnettomuuden vaaraa aiheuttava laitos, alueen pelastustoimen on laadittava yhteistyössä asianomaisen laitoksen kanssa pelastussuunnitelma laitoksessa sattuvan onnettomuuden varalta. Suunnitelmaa laadittaessa
on kuultava vaaralle alttiiksi joutuvaa väestöä ja huolehdittava suunnitelmasta tiedottamisesta sekä oltava
riittävästi yhteistyössä oman ja naapurialueiden viranomaisten kanssa.
Valtioneuvoston asetuksessa tarkemmin määriteltävään rakennukseen tai muuhun kohteeseen, jossa henkilö- ja paloturvallisuudelle tai ympäristölle aiheutuvan vaaran taikka mahdollisen onnettomuuden aiheuttamien vahinkojen voidaan arvioida olevan vakavat, on laadittava pelastussuunnitelma 8 §:ssä tarkoitetuista toimenpiteistä. Pelastussuunnitelman sisällöstä voidaan tarvittaessa antaa tarkempia säännöksiä
valtioneuvoston asetuksella.
Sisäasiainministeriön asetuksella voidaan tarvittaessa antaa edellä 1 ja 2 momentissa tarkoitettuja suunnitteluvelvoitteita täsmentäviä säännöksiä.
21 § Rakennusten yleinen paloturvallisuus
Rakennus, rakennelma ja sen ympäristö on suunniteltava, rakennettava ja pidettävä kunnossa siten, että
tulipalon syttymisen tai leviämisen vaara on vähäinen ja että pelastustoiminta on onnettomuuden sattuessa
mahdollista. Suunnittelusta, rakentamisesta ja kunnossapidosta on lisäksi voimassa, mitä niistä säädetään
maankäyttö- ja rakennuslaissa (132/1999) tai sen nojalla annetuissa säädöksissä.
Helposti syttyvää materiaalia tai muuta tavaraa ei saa säilyttää ullakoilla, kellareissa, rakennusten alla
tai rakennuksen välittömässä läheisyydessä niin, että siitä aiheutuu tulipalon syttymisen tai leviämisen
vaaraa tai että tulipalon sammuttaminen vaikeutuu.
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Valtioneuvoston asetus pelastustoimesta (787/2003)
9 § Velvollisuus laatia pelastussuunnitelma
Pelastuslain 9 §:n 3 momentissa tarkoitettu pelastussuunnitelma on laadittava:
1) … 4) …;
5) suurehkoihin tuotanto-, varasto- ja maataloustuotantotiloihin;
6) kohteisiin, joissa palo- ja räjähdysvaarallisten kemikaalien käsittely tai varastointi voi aiheuttaa vaaraa ihmisten terveydelle, omaisuudelle tai ympäristölle;
7) tiloihin, jotka on varustettu säädöksessä tai viranomaisen päätöksessä vaaditulla automaattisella sammutuslaitteistolla tai paloilmoittimella;
8) yrityksiin, laitoksiin ja vastaaviin kohteisiin, joissa työntekijöiden ja samanaikaisesti paikalla olevien
muiden ihmisten määrä on yleensä vähintään 30;
9) …
Jos samaa kohdetta varten tulee muun lain kuin pelastuslain nojalla laatia pelastus-, valmius- tai muu
vastaava suunnitelma, 1 momentissa tarkoitettua pelastussuunnitelmaa ei tarvitse laatia, vaan pelastussuunnitelmassa selvitettäviä tietoja vastaavat tiedot voidaan koota muun lain nojalla laadittavaan suunnitelmaan.
Pelastussuunnitelma on pidettävä ajan tasalla, ja siitä on tiedotettava tarvittavalla tavalla asianomaisen
rakennuksen tai muun kohteen asukkaille ja työntekijöille sekä muille, joiden on osallistuttava pelastussuunnitelman toimeenpanoon. Pelastussuunnitelma tai sen yhteenveto on toimitettava alueen pelastusviranomaiselle tämän antamien ohjeiden mukaisesti.
Laki vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta (390/2005)
28 § Sisäinen pelastussuunnitelma
Toiminnanharjoittajan tulee laatia tuotantolaitosta koskeva sisäinen pelastussuunnitelma, jos teollinen käsittely ja varastointi on laajamittaista.
Sisäisessä pelastussuunnitelmassa määritellään toimenpiteet, joilla torjutaan ennalta mahdollisiksi arvioitavissa onnettomuustapauksissa onnettomuuden vaikutuksia, rajoitetaan seuraukset mahdollisimman vähäisiksi sekä varaudutaan onnettomuuden jälkien korjaamiseen ja ympäristön puhdistamiseen.
Valtioneuvoston asetuksella säädetään tarkemmin sisäisen pelastussuunnitelman laatimisesta, sisällöstä,
uusimisesta, suunnitelman mukaisista harjoituksista ja pelastussuunnitelman toimittamisesta valvontaviranomaisille.
Asetus vaarallisten kemikaalien teollisesta käsittelystä ja varastoinnista (59/1999)
27 § Sisäinen pelastussuunnitelma
Toiminnanharjoittajan laatima, tuotantolaitosta koskeva sisäinen pelastussuunnitelma tulee toimittaa turvatekniikan keskukseen riittävän ajoissa ennen toiminnan aloittamista.
Pelastussuunnitelma on laadittava ottaen huomioon seuraavat tavoitteet:
1) onnettomuudet rajataan ja hallitaan niiden seurauksien minimoimiseksi sekä ihmisille, ympäristölle ja
omaisuudelle aiheutuvien vahinkojen rajoittamiseksi;
2) toteutetaan tarvittavat toimenpiteet ihmisten ja ympäristön suojaamiseksi suuronnettomuuksien seurauksilta;
3) varaudutaan onnettomuuden jälkien korjaamiseen ja ympäristön puhdistamiseen.
Pelastussuunnitelmassa on oltava arvio onnettomuuksien tuotantolaitoksen ulkopuolelle aiheutuvista vaikutuksista ja liitteessä VI tarkoitetut tiedot.
Pelastussuunnitelma tulee laatia kuullen tuotantolaitoksessa työskentelevää henkilökuntaa, mukaan lukien
alueella työskentelevät pitkäaikaiset alihankkijat, ja ottaen huomioon alueen pelastustoimen järjestelyt.
Turvatekniikan keskuksen tulee ennen pelastussuunnitelmaa koskevien johtopäätösten ilmoittamista pyytää
lausunto pelastusviranomaiselta. Johtopäätökset voidaan esittää 19 §:ssä tarkoitetussa lupapäätöksessä.
Toiminnanharjoittajan tulee tarkastaa pelastussuunnitelma ainakin kolmen vuoden väliajoin ja aina tarpeen vaatiessa korjata ja ajanmukaistaa se. Tarkastamisessa on otettava huomioon tuotantolaitoksessa ja
pelastustoimen järjestelyissä tapahtuneet muutokset, teknisen tietämyksen lisääntyminen ja tiedon lisääntyminen toimenpiteistä, jotka suuronnettomuuksien torjumisessa on toteutettava.
Päivitetty suunnitelma tulee toimittaa pelastusviranomaiselle.
Toiminnanharjoittajan on järjestettävä yhteistyössä pelastusviranomaisen kanssa harjoituksia pelastussuunnitelman toimivuuden varmistamiseksi. Harjoituksia on järjestettävä vähintään kolmen vuoden väliajoin.
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28 § Ulkoinen pelastussuunnitelma
Alueen pelastustoimen velvollisuudesta laatia ulkoinen pelastussuunnitelma säädetään erikseen.
Turvatekniikan keskus toimittaa turvallisuusselvityksen yhteydessä toimitetut tiedot pelastussuunnitelman
laatimista varten pelastusviranomaiselle oman lausuntonsa kanssa.
30 § Onnettomuuden leviäminen
Turvatekniikan keskuksen on määriteltävä lupahakemuksessa ja turvallisuusselvityksessä saamiensa tietojen perusteella alueet, joissa suuronnettomuuden todennäköisyys voi kasvaa tuotantolaitoksen sijainnin ja
toisten tuotantolaitosten läheisyyden takia.
Edellä 1 momentin mukaan määritellyillä alueilla sijaitsevien tuotantolaitosten tulee:
1) antaa alueen toisille tuotantolaitoksille tiedot tuotantolaitoksellaan olevista suuronnettomuus- ja muista
onnettomuusvaaroista;
2) ottaa huomioon muiden tuotantolaitosten aiheuttamat suuronnettomuus- ja muut onnettomuusvaarat
toimintaperiaatteissaan, turvallisuusjohtamisjärjestelmässään, turvallisuusselvityksessään, sisäisessä pelastussuunnitelmassaan ja muissa selvityksissään;
3) tehdä yhteistyötä yleisölle tiedottamisessa ja tietojen toimittamisessa pelastusviranomaiselle ulkoisen
pelastussuunnitelman laatimista varten.
Mitä 2 momentissa säädetään, koskee myös niitä toimipaikkoja, joilla toimii useita toiminnanharjoittajia
ja joiden toiminta muodostaa toiminnallisen kokonaisuuden.

4.2.2. Pelastustoiminta case 2: Pelastustoiminnan harjoittelu
Teollisuuspuiston yrityksistä Green Oy ja Yellow Oy
harjoittavat vaarallisten kemikaalien laajamittaista käsittelyä ja varastointia. Yellow Oy:n käsittelemien myrkyllisten ja hapettavien kaasujen määrät ovat niin suuria,
että laitos on velvollinen laatimaan myös turvallisuusselvityksen. Teollisuuspuistossa työskentelevien ja muuten paikalla olevien henkilöiden määrä voi päiväsaikaan
olla maksimissaan noin 100 henkilöä.
Tarkasteltava tapaus
Miten teollisuuspuiston yritykset varmistavat, että kaikki alueella työskentelevät ja vierailevat
henkilöt osaavat suojautua asianmukaisesti onnettomuustilanteessa, jonka haitalliset vaikutukset voivat ulottua koko teollisuuspuiston alueelle? Esimerkkinä tällaisesta onnettomuudesta
voi olla vaikkapa vuoto myrkyllistä kaasua sisältävästä säiliöstä tai putkistosta.
Ratkaisuehdotus
Green Oy ja Yellow Oy ovat vaarallisten kemikaalien laajamittaisina käsittelijöinä velvollisia
laatimaan sisäisen pelastussuunnitelman (laki 390/2005). Niiden on myös järjestettävä yhteistyössä pelastusviranomaisen kanssa harjoituksia pelastussuunnitelman toimivuuden varmistamiseksi. Harjoituksia on järjestettävä vähintään kolmen vuoden väliajoin (asetus 484/2005).
Koska Yellow Oy on velvollinen laatimaan myös turvallisuusselvityksen, sitä koskee vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta annetun lain (390/2005) velvoite,
jonka mukaan kahden tai useamman toisiaan lähellä sijaitsevan tuotantolaitoksen toiminnanharjoittajien on toimittava yhteistoiminnassa suuronnettomuuksien torjumiseksi ja onnettomuuksien leviämisen estämiseksi. Samoin Yellow Oy:n on tiedotettava tuotantolaitosta koskevista turvallisuustoimenpiteistä ja onnettomuustapauksissa noudatettavista toimintaohjeista
suuronnettomuuden varalta sellaisille henkilöille ja yhteisöille, joihin Yellow Oy:ssä alkunsa
saanut suuronnettomuus voi vaikuttaa.
Yritysten, joiden toiminta voi aiheuttaa vaaraa omien työntekijöiden lisäksi myös toisen yrityksen henkilökunnalle tai alueella vieraileville ihmisille, voidaan katsoa olevan avainasemas-
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sa pelastusharjoitusten järjestämisessä. Jotta alueella olevien ihmisten toiminta ja henkilöiden
suojautuminen mahdollisessa onnettomuustilanteessa tapahtuisi ennalta laadittujen suunnitelmien mukaisesti, on syytä kytkeä kaikki teollisuuspuistossa toimivat yritykset mukaan määräajoin järjestettäviin pelastusharjoituksiin.
Teollisuuspuiston yhteisillä harjoituksilla saadaan käsitys siitä, miten hyvin pelastussuunnitelmien ohjeet ovat tiedossa ja miltä osin suunnitelmia ja niihin liittyvää koulutusta tulee tarkentaa tai täsmentää. Samoin tulevat testattua käytössä olevien hälytysjärjestelmien ja alueen
sisäisen tiedottamisen toimivuus sekä käytössä olevien kokoontumis- ja suojapaikkojen tarkoituksenmukaisuus. Myös yhteistoimintaa alueen sisäisen pelastus- ja ensiaputoiminnan sekä
kunnallisen pelastuslaitoksen kanssa on syytä säännöllisesti harjoitella.
Lainsäädäntöä
Valtioneuvoston asetus kemiallisista tekijöistä työssä (715/2001)
11 § Onnettomuudet sekä vaara- ja hätätilanteet
Työnantajalla on oltava onnettomuuksien sekä vaara- ja hätätilanteiden varalta toimintasuunnitelma, joka
sisältää menettelytavat työntekijöiden suojelemiseksi, pelastustoimenpiteiksi, ensiavun antamiseksi ja
asianmukaisten turvallisuusharjoituksien järjestämiseksi säännöllisin väliajoin. Työnantajan on järjestettävä onnettomuuksien sekä vaara- ja hätätilanteiden varalta lisääntyneestä vaarasta ilmoittamiseksi tarpeelliset varoitus- ja muut viestintäjärjestelmät.
Työnantajan on varmistettava, että kemiallisten tekijöiden aiheuttamiin onnettomuuksiin sekä vaara- ja
hätätilanteisiin liittyvät menettelytapaohjeet ovat myös sisäisten ja ulkoisten pelastuspalvelujen saatavilla.
Ohjeisiin tulee sisällyttää saatavilla olevat tiedot erityisistä vaaroista, joita saattaa esiintyä onnettomuuden taikka vaara- tai hätätilanteen sattuessa.
Onnettomuuden taikka vaara- tai hätätilanteen sattuessa työnantajan on mahdollisimman pian rajoitettava sen vaikutuksia ja ilmoitettava siitä asianomaisille työntekijöille. Tilanne on palautettava turvalliseksi
mahdollisimman pian. Vain ne työntekijät, joita tarvitaan korjausten ja muiden välttämättömien töiden
suorittamiseksi, voivat työskennellä vaara-alueella. Näille työntekijöille on annettava asianmukaiset suojavaatteet, henkilönsuojaimet sekä erikoisturvavarusteet ja -laitteet, joita heidän on käytettävä niin kauan
kuin vaaratilanne kestää. Suojaamattomien henkilöiden pääsy vaara-alueelle tulee estää.
Asetus vaarallisten kemikaalien teollisesta käsittelystä ja varastoinnista (59/1999)
27 § Sisäinen pelastussuunnitelma
8 mom.
Toiminnanharjoittajan on järjestettävä yhteistyössä pelastusviranomaisen kanssa harjoituksia pelastussuunnitelman toimivuuden varmistamiseksi. Harjoituksia on järjestettävä vähintään kolmen vuoden väliajoin.

4.3. Tiedottaminen teollisuuspuistossa
Toimiva tiedonkulku teollisuuspuistossa vaikuttavien
yritysten välillä on työ- ja ympäristöturvallisuuden
kannalta tärkeä asia. Suomen lainsäädännöstä on löytynyt vain muutama pykälä, jonka mukaan itsenäisten
yritysten tulee jakaa tietoa toinen toisilleen tai toisen
yrityksen työntekijöille. Eräs näistä on kohdassa 4.2
mainittu lain 390/2005 edellyttämä tiedottamisvelvollisuus. Sen mukaan turvallisuusselvitystä vaativien kohteiden toiminnanharjoittajan on tiedotettava tuotantolaitosta koskevista turvallisuustoimenpiteistä ja onnettomuustapauksissa noudatettavista toimintaohjeista
suuronnettomuuden varalta sellaisille henkilöille ja yhteisöille, joihin kyseisessä tuotantolaitoksessa alkunsa
saanut suuronnettomuus voi vaikuttaa.

45

Työturvallisuuslaissa on kohtia, jotka koskevat yhteisiä työpaikkoja ja yhteisten vaarojen työpaikkoja. Työpaikkojen yhteisten vaarojen torjunnasta sanotaan esimerkiksi: ”…milloin teollisuus- tai liikehallissa taikka vastaavassa yhtenäisessä tilassa toimivien useamman työnantajan työ tai näiden yhteiset toiminnot aiheuttavat haittaa tai vaaraa työntekijöiden turvallisuudelle tai terveydelle, työnantajien on riittävällä keskinäisellä yhteistoiminnalla pyrittävä tiedottamaan toisilleen havaitsemistaan haitta- ja vaaratekijöistä ja niiden poistamiseen tähtäävistä toimenpiteistä sekä tarpeellisesta toimintojen yhteensovittamisesta”. Soveltuvin osin
tämä pykälä koske tietenkin myös teollisuuspuistoa.
4.3.1. Tiedottaminen case 1: Sisäinen ja ulkoinen määräaikaistiedottaminen
Blue Oy:n, Green Oy:n ja Yellow Oy:n muodostama teollisuuspuisto mielletään helposti yhteiseksi alueeksi,
joten turvallisuustiedon jakamisen yritysten kesken luulisi olevan jatkuvaa ja kattavaa. Tiedotuskanavat ovat
kuitenkin muodostuneet sellaisiksi, että kukin yritys jakaa tietoa vain oman yrityksensä ja alihankkijoidensa
henkilökunnalle ja toisaalta tiedottaa ulospäin vain omista asioistaan.
Tarkasteltava tapaus
Blue Oy, Green Oy, Yellow Oy sekä näiden alueella toistuvasti toimintaa harjoittavat yhteistyökumppanit Diner Oy, Truck Oy ja Dumper Oy haluavat parantaa keskinäistä turvallisuuteen liittyvää tiedonkulkuaan sekä välttää päällekkäistä ja pirstaleista tiedottamista teollisuuspuiston ulkopuolelle. Teollisuuspuiston yrityksillä ei ole yhteistä tietoverkkoa tai muuta vastaavaa tiedotuskanavaa. Mihin asioihin yritysten tulisi tiedottamisessa kiinnittää huomiota?
Ratkaisuehdotus
Vain ns. turvallisuusselvitystä vaativien kohteiden toiminnanharjoittajilla on velvoite määrävälein tiedottaa kemikaalionnettomuustapauksissa noudatettavista toimintaohjeista sellaisille
henkilöille ja yhteisöille, joihin kyseisessä tuotantolaitoksessa alkunsa saanut suuronnettomuus voi vaikuttaa. Tiedotteessa on annettava tiedot tuotantolaitoksen toiminnasta, suuronnettomuuden vaaraa aiheuttavista kemikaaleista, suuronnettomuusvaarojen luonteesta sekä
väestön varoittamisesta ja käyttäytymisestä onnettomuustilanteissa.
Teollisuuspuiston koko toimintaa ajatellen lain Yellow Oy:lle määräämä määräaikaistiedottaminen viiden vuoden välein – ja silloinkin vain kemikaalien aiheuttamista suuronnettomuusmahdollisuuksista – on kuitenkin aivan liian suppeaa ja liian harvoin toistuvaa. Teollisuuspuiston muilla toiminnanharjoittajilla, joita ei koske velvoite turvallisuusselvityksen laatimisesta, ei lain mukaan ole edes tätä velvoitetta edellä kuvattuun määräaikaistiedottamiseen.
Hyvästä naapuruudesta lähtevän vapaaehtoisen tiedottamisen tulisikin olla käytäntö teollisuuspuiston yritysten välillä. Teollisuuspuistossa jatkuvasti toimintaa harjoittavien Blue Oy:n,
Green Oy:n, Yellow Oy:n sekä näiden yhteistyökumppanien Diner Oy:n, Truck Oy:n ja
Dumper Oy:n johtajien tulisi säännöllisesti ja vähintään kerran vuodessa kokoontua jakamaan
tietoa vuoden aikana toteutetuista ja suunnitelluista organisatorisista ja teknisistä muutoksista,
toteutettujen riskianalyysien tuloksista sekä muista turvallisuuteen liittyvistä aiheista, joilla on
merkitystä teollisuuspuiston yritysten turvallisuuteen. Kokouksessa voidaan yhdessä myös
sopia, miten eri asioista tiedotetaan yritysten henkilökunnalle sekä teollisuuspuiston ulkopuolelle.
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Lainsäädäntöä
Laki vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta (390/2005)
32 § Turvallisuusselvitystä vaativien kohteiden tiedottamisvelvollisuus
Turvallisuusselvitystä vaativien kohteiden toiminnanharjoittajan on tiedotettava tuotantolaitosta koskevista turvallisuustoimenpiteistä ja onnettomuustapauksissa noudatettavista toimintaohjeista suuronnettomuuden varalta sellaisille henkilöille ja yhteisöille, joihin kyseisessä tuotantolaitoksessa alkunsa saanut
suuronnettomuus voi vaikuttaa. Tiedotteessa on annettava tiedot tuotantolaitoksen toiminnasta, suuronnettomuuden vaaraa aiheuttavista kemikaaleista, suuronnettomuusvaarojen luonteesta sekä väestön varoittamisesta ja käyttäytymisestä onnettomuustilanteissa.
Valtioneuvoston asetuksella säädetään tarvittaessa tarkemmin toiminnanharjoittajan tiedottamisvelvollisuudesta ja sen toteuttamisesta sekä annettavien tietojen sisällöstä.
Asetus vaarallisten kemikaalien teollisesta käsittelystä ja varastoinnista (59/1999)
29 § Toiminnanharjoittajan tiedottamisvelvollisuus
Kemikaaliturvallisuuslain 32 §:ssä tarkoitetusta tiedotteesta on käytävä ilmi vähintään liitteessä VII kuvatut asiat.
Tiedote on tarkistettava joka kolmas vuosi ja saatettava tarvittaessa ajan tasalle. Tiedotus on uusittava,
jos tuotantolaitoksessa on tapahtunut muutoksia, joilla on merkittäviä vaikutuksia suuronnettomuusvaaraan. Muussa tapauksessa tiedotus on uusittava ainakin viiden vuoden väliajoin.
30 § Onnettomuuden leviäminen
Turvatekniikan keskuksen on määriteltävä lupahakemuksessa ja turvallisuusselvityksessä saamiensa tietojen perusteella alueet, joissa suuronnettomuuden todennäköisyys voi kasvaa tuotantolaitoksen sijainnin ja
toisten tuotantolaitosten läheisyyden takia.
Edellä 1 momentin mukaan määritellyillä alueilla sijaitsevien tuotantolaitosten tulee:
1) antaa alueen toisille tuotantolaitoksille tiedot tuotantolaitoksellaan olevista suuronnettomuus- ja muista
onnettomuusvaaroista;
2) ottaa huomioon muiden tuotantolaitosten aiheuttamat suuronnettomuus- ja muut onnettomuusvaarat
toimintaperiaatteissaan, turvallisuusjohtamisjärjestelmässään, turvallisuusselvityksessään, sisäisessä pelastussuunnitelmassaan ja muissa selvityksissään;
3) tehdä yhteistyötä yleisölle tiedottamisessa ja tietojen toimittamisessa turvatekniikan keskukseen ulkoisen pelastussuunnitelman laatimista varten.
Mitä 2 momentissa säädetään, koskee myös niitä toimipaikkoja, joilla toimii useita toiminnanharjoittajia
ja joiden toiminta muodostaa toiminnallisen kokonaisuuden.

4.3.2. Tiedottaminen case 2: Ennakkotiedottaminen muutostilanteessa
Sinänsä pieneltäkin tuntuva muutos saattaa teollisuuspuistossa vaikuttaa puiston toisten yritysten turvallisuustasoon joko negatiivisesti tai positiivisesti. Ennakkotiedottaminen muistakin muutoksista kuin rakennuslupahakemuksen vireilletulosta (katso kohtaa 4.5.1) on siten
suositeltavaa.
Tarkasteltava tapaus
Green Oy on hyvän menekin takia päättänyt siirtyä keskeytyvästä kaksivuorotyöstä keskeytymättömään kolmivuorotyöhön. Tämä lisää kuljetusten määrää mutta myös esimerkiksi työntekijöiden määrää
öisin ja viikonloppuisin. Miten ennakkotiedottaminen tulisi hoitaa?
Maanvuokraussopimuksessa sovitut asiat
Sekä Green Oy että Yellow Oy ovat sopineet Blue Oy:n kanssa, että liikenne heidän alueelleen voidaan toteuttaa Blue Oy:n hallinnoiman alueen kautta. Sen sijaan Green Oy:n ja Yellow Oy:n välillä ei ole sopimusta.
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Ratkaisuehdotus
Kyseessä on muutos, jonka toteuttaminen ei vaadi uusien tuotanto- tai varastotilojen rakentamista, joten rakennuslupaan liittyvää ilmoitusvelvoitetta Green Oy:llä ei ole. Muutos vaikuttaa kuitenkin muihin yrityksiin esim. siten, että liikenne alueella lisääntyy etenkin yöaikaan ja
viikonloppuisin, samoin puiston melutaso nousee öisin ja viikonloppuisin, josta voi tulla negatiivista palautetta myös alueen muille yrityksille.
Green Oy:n tulisi hoitaa tiedottamisen puiston muille yrityksille mahdollisimman varhaisessa
vaiheessa. Lisääntyvä liikenne ja ulkopuolisten oleskelu normaalin työajan ulkopuolella saattaa johtaa järjestelyihin muissa yrityksissä, kuten esimerkiksi vartioinnin tai lukitusten lisäämistä. Muutoksista tiedottamisesta on hyvä sopia kaikkia alueen toimijoita sitovalla sopimuksella, vaikka lainsäädäntö ei sitä vaadikaan. Tiedottamisen kautta mahdolliset ongelmat teollisuuspuiston muille yrityksille tunnistetaan riittävän ajoissa, jolloin esimerkiksi liikenteestä tai
melusta aiheutuvat ongelmat voidaan yhteistyönä ratkaista.
Lainsäädäntöä
Valtioneuvoston asetus työpaikkojen turvallisuus- ja terveysvaatimuksista (577/2003)
14 § Liikennereitit ja vaara-alueet
Liikennereitit, mukaan lukien portaat, kiinteät tikkaat sekä lastauslaiturit ja -luiskat, on sijoitettava ja mitoitettava siten, että varmistetaan jalankulkijoiden ja ajoneuvojen helppo, turvallinen ja tarkoituksenmukainen kulku aiheuttamatta vaaraa näiden liikennereittien läheisyydessä työskenteleville työntekijöille.
Jalankulkijoille ja tavaraliikenteelle tarkoitetut reitit on mitoitettava ottaen huomioon mahdollisten käyttäjien määrä ja työpaikan toiminnan luonne. Jos liikennereiteillä käytetään kuljetusvälineitä, jalankulkijoille
on varattava riittävä turvallinen kulkutila. Ajoneuvoliikenteelle tarkoitetut reitit on sijoitettava siten, että
näkyvyys on riittävä ja että ovien ja porttien avautumiselle sekä jalankulkuteille, käytäville ja portaikoille
on riittävästi tilaa.
Jos tavaran siirroista tai kuljetuslaitteista aiheutuvaa vaaraa ei muutoin voida välttää, tulee työntekijöille
järjestää suojatilat ja varmistaa merkinantojärjestelyillä sekä sopivilla suojalaitteilla ja -välineillä turvallisuuden säilyminen.
Laki eräistä naapuruussuhteista annetun lain muuttamisesta (90/2000)
17 §
Kiinteistöä, rakennusta tai huoneistoa ei saa käyttää siten, että naapurille, lähistöllä asuvalle tai kiinteistöä, rakennusta tai huoneistoa hallitsevalle aiheutuu kohtuutonta rasitusta ympäristölle haitallisista aineista, noesta, liasta, pölystä, hajusta, kosteudesta, melusta, tärinästä, säteilystä, valosta, lämmöstä tai
muista vastaavista vaikutuksista.
Arvioitaessa rasituksen kohtuuttomuutta on otettava huomioon paikalliset olosuhteet, rasituksen muu tavanomaisuus, rasituksen voimakkuus ja kesto, rasituksen syntymisen alkamisajankohta sekä muut vastaavat seikat.
18 §
Se, jonka toiminnasta on aiheutunut kohtuutonta rasitusta, on velvollinen poistamaan rasituksen tai, jos
rasituksen poistaminen ei muutoin ole mahdollista, lopettamaan toiminnan kokonaan ja korvaamaan rasituksesta aiheutuneen vahingon. Jos kyse on ympäristövahingosta, sovelletaan kuitenkin ympäristövahinkojen korvaamisesta annettua lakia.
Edellä 1 momentissa tarkoitetun toiminnan luvanvaraisuudesta säädetään ympäristönsuojelulaissa.
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4.3.3. Tiedottaminen case 3: Tapahtuman (onnettomuuden tms.) aikainen tiedottaminen
Teollisuuspuistossa toimivassa yrityksessä tapahtuva
vakava onnettomuus, rikollinen tapahtuma tai muu merkittävä häiriötilanne voi vaikuttaa alueen muiden yritysten turvallisuustasoon joko suorien seurausten kautta
(esim. räjähdyksessä ikkunat sirpaloituvat) tai epäsuorasti (esim. tutun henkilön tapaturmaisesta kuolemasta
johtuva työkyvyn heikkeneminen).
Kriisi voi perustua fyysisen ympäristön, luonnon, teknologian tai muun ulkoisen tekijän aiheuttamaan yhtäkkiseen muutokseen tai käynnistyä inhimillisestä toiminnasta Tiedon tarve kasvaa voimakkaasti
onnettomuus-, uhka- ja erityistilanteissa. Siksi tiedotustoimintaa on tehostettava ja siihen on
varattava riittävät toimintaedellytykset. Kriisitiedottamisella tarkoitetaan tiedottamista tilanteissa, joissa jokin ennakoimaton yhtäkkinen tapahtuma synnyttää ympäristössä voimakkaan
informaatiotarpeen tai organisaatiossa tiedottamistarpeen.
Tarkasteltava tapaus
Green Oy:n toinen öljysäiliö on syttynyt palamaan, säiliö saattaa revetä. Myös läheinen liuotinsäiliö on vaarassa. Kaksi henkilöä on saanut vakavia palovammoja. Miten hoidetaan teollisuuspuiston sisäinen tiedottaminen?
Ratkaisuehdotus
Onnistunut kriisitiedottaminen edistää vaaratilanteen asianmukaista hoitamista teollisuuspuistossa. Tiedottamisella Green Oy voi paitsi torjua vaaraa myös ehkäistä tarpeetonta hätääntymistä. Kriisin haitat eivät yleensä ole vain aineellisia menetyksiä tai niiden uhkia, vaan usein
myös sosiaalisia ja psyykkisiä haittoja.
Teollisuuspuiston sisäinen tiedonkulku vaaratilanteissa on suunnitellun ja koordinoidun toiminnan ja päätöksenteon edellytys. Toisaalta etukäteissuunnittelu ja koordinointi ovat myös
tehokkaan viestinnän edellytys. Pelastuslain (468/2003) mukaan teollisuuspuiston yritykset
ovat velvollisia varautumaan henkilöiden, omaisuuden ja ympäristön suojaamiseen vaaratilanteissa ja varautumaan sellaisiin pelastustoimenpiteisiin, joihin ne omatoimisesti kykenevät.
On suositeltavaa, että yritykset yhteistyössä harjoittelevat kriisiviestien välittämistä (ja vastaanottamista!). On kuitenkin huomattava, että päävastuu hätätiedottamisesta on viranomaisilla. Viranomaisten tiedotusvastuut ovat säädöstasolla selkeät: toiminnasta vastuussa oleva viranomaistaho vastaa poikkeuksetta myös tapahtumaa koskevasta tiedotuksesta. Tiedotteiden
välitystehtävä voidaan delegoida, mutta tällöinkin sisällöllinen vastuu säilyy toimintaa johtavalla vastuuviranomaisella. Viranomainen myös päättää yleisen vaaramerkin antamisesta.
Yhtenä Green Oy:n tiedottamisen keskeisenä tavoitteena on ihmisten suojeleminen ja suuremman vaaran tai vahingon torjuminen, jolloin siinä korostuu toimintaohjeiden antaminen
vaarassa oleville henkilöille. Teollisuuspuiston työntekijöille sekä lähialueen väestölle on hyvä mahdollisimman varhaisessa vaiheessa kertoa onnettomuudesta mitä, missä ja milloin on
tapahtunut, mitä seurauksia siitä voi olla ihmisille, mitä yksittäisen henkilön pitäisi tehdä,
kuinka kauan tilanteen odotetaan kestävän, mitä yritys ja viranomaiset ovat tekemässä tilanteen hoitamiseksi sekä mistä saa lisätietoja. Nopeus ei kuitenkaan tarkoita hätiköintiä. Pieni
viive tiedon jakamisessa on pienempi paha kuin väärien tietojen jakaminen.
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Tiedotuksesta vastaavilla tulee olla mahdollisuus saada ajantasaista, tarkistettua tietoa koko
ajan suoraan paikan päältä ilman välikäsiä. Oikean, jatkuvasti täydentyvän tiedon lisäksi asioita tulee kuvata ihmisille tutuilla käsitteillä. Selkeät taustatiedot ja tapahtumien suhteuttaminen arkitodellisuuteen rauhoittavat tilannetta.
Kriisitilanteessa on myös tärkeää varmistaa nopea tiedonkulku ylös asti päätöksentekoorganisaatiossa. Tätä varten tulisi luoda hälytysjärjestelmä, jolla tavoitetaan avainhenkilöt.
Green Oy:n säiliöpalon yhteydessä päätöksenteko-organisaatio ei kuitenkaan rajoitu vain
Green Oy:n organisaatioon, vaan on yhtä tärkeää, että Yellow Oy:n johto saa tiedon vaaraa
aiheuttavasta tilanteesta, jotta se voi päättää laitoksensa mahdollisimman nopeasta alasajosta
lisävahinkojen minimoimiseksi.
Teollisuuspuiston sisäisen tiedottamisen kanssa pitää samaan aikaan myös hoitaa ulkoinen
tiedottaminen (katso myös kohtaa 4.3.4). Teollisuuspuistoon olisi hyvä rakentaa järjestelmä,
joka mukaan tehtäviä voidaan jakaa useamman koulutusta saaneen henkilön kesken.
Vuokratyötä teollisuuspuistossa teettävällä yrityksellä Yellow Oy:llä on työturvallisuuslain
mukaan velvollisuus tiedottaa Dumper Oy:n työturvallisuuteen vaikuttavista tekijöistä, ja näin
ollen myös tulipalosta Green Oy:n alueella, jos se vaikuttaa Dumper Oy:n henkilöstön turvallisuuteen.
Kaikissa tapauksissa jokaisella työntekijällä on velvollisuus ilmoittaa poikkeuksellisesta tilanteesta esimiehelleen ja tarvittaville viranomaisille, esimerkiksi pelastuslaitokselle tai poliisille,
jotka harkitsevat tiedottamisen tarpeen ja ovat yhteydessä tiedottajaan.
Lainsäädäntöä
Pelastuslaki (468/2003)
8 § Omatoiminen varautuminen
Rakennuksen omistaja ja haltija, teollisuus- ja liiketoiminnan harjoittaja, virasto, laitos ja muu yhteisö on
asianomaisessa kohteessa ja muussa toiminnassaan velvollinen ehkäisemään vaara-tilanteiden syntymistä,
varautumaan henkilöiden, omaisuuden ja ympäristön suojaamiseen vaaratilanteissa ja varautumaan sellaisiin pelastustoimenpiteisiin, joihin ne omatoimisesti kykenevät.
Työturvallisuuslaki (738/2002)
3 § Lain soveltaminen vuokratyössä
Joka johtonsa ja valvontansa alaisena käyttää toisen palveluksessa olevaa työvoimaa (vuokratyö), on työn
aikana velvollinen noudattamaan tämän lain työnantajaa koskevia säännöksiä.
Työn vastaanottajan on ennen työn aloittamista riittävän tarkasti määriteltävä vuokratyön edellyttämät
ammattitaitovaatimukset ja työn erityispiirteet sekä ilmoitettava ne vuokratyöntekijän työnantajalle. Tämän on ilmoitettava työntekijälle edellä tarkoitetuista seikoista ja erityisesti varmistettava, että vuokratyöntekijällä on riittävä ammattitaito, kokemus ja sopivuus suoritettavaan työhön.
Työn vastaanottajan on erityisesti huolehdittava työntekijän perehdyttämisestä työhön ja työpaikan olosuhteisiin, työsuojelutoimenpiteisiin sekä tarvittaessa työsuojelun yhteistoimintaa ja tiedottamista sekä
työterveyshuoltoa koskeviin järjestelyihin.
50 § Tiedottaminen ja yhteistoiminta yhteisellä työpaikalla
Yhteisellä työpaikalla pääasiallista määräysvaltaa käyttävän työnantajan on työn ja toiminnan luonne
huomioon ottaen varmistettava, että hänen työpaikallaan työtä teettävä ulkopuolinen työnantaja ja tämän
työntekijät ovat saaneet tarpeelliset tiedot ja ohjeet työhön kohdistuvista työpaikan vaara- ja haittatekijöistä sekä työpaikan ja työn turvallisuuteen liittyvistä toimintaohjeista. Tällaisen työnantajan on varmistettava myös, että ulkopuolinen työnantaja saa tarpeelliset tiedot työpaikan palontorjuntaan, ensiapuun ja
evakuointiin liittyvistä toimenpiteistä ja näihin tehtäviin 47 §:n mukaan nimetyistä henkilöistä.
Edellä 1 momentissa tarkoitetun ulkopuolisen työnantajan sekä itsenäisen työnsuorittajan on tiedotettava
pääasiallista määräysvaltaa käyttävälle työnantajalle sekä muille työnantajille niistä haitta- ja vaaratekijöistä, jotka hänen työnsä voi heihin nähden aiheuttaa.
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4.4. Liikennejärjestelyt teollisuuspuistossa
Työpaikalla tapahtuvan liikkumisen ja työmatkojen turvallisuuden varmistaminen on osa työsuojelua. Teollisuuspuistoille on ominaista, että alueen sisäiset liikenneväylät ovat pääosin kaikkien puistossa toimivien yritysten käytössä. Näin ollen olisi yhteisesti sovittava esimerkiksi sujuvista kulkureiteistä, teollisuuspuiston teiden ja
väylien kunnossapidosta, noudatettavista liikennesäännöistä, kulkuoikeuksista jne.
Vastuu työpaikalla tapahtuvan liikkumisen turvallisuudesta on teollisuuspuiston jokaisen yrityksen linjaorganisaatiolla. On kuitenkin suositeltavaa, että myös yritysten
työsuojeluorganisaatiot käsittelevät liikenteen ja liikkumisen turvallisuutta kuten muitakin työsuojelukysymyksiä ja tekevät esityksiä parantamistoimenpiteistä päätöksentekijöille.
4.4.1. Liikenne case 1: Liikenteen yleissuunnittelu
Teollisuuspuiston alue on jaettu kolmen yrityksen kesken. Näistä Blue Oy omistaa tontin, josta osa on vuokrattu Green Oy:lle ja osa Yellow Oy:lle.
Tarkasteltava tapaus
Miten liikenteen yleissuunnittelu teollisuuspuistossa
kannattaa toteuttaa? Huomioon pitää ottaa ulkoalueilla
tapahtuva liikennöinti ja liikennereittien joustavaa kytkentä rakennusten sisäisiin liikenne- ja kuljetusreitteihin.
Sopimuksin sovitut asiat
Blue Oy:n kanssa tehdyissä maanvuokrasopimuksissa on määritelty alueet, jotka siirtyvät
vuokralaisen, eli toisaalta Green Oy:n ja toisaalta Yellow Oy:n hallintaan, mutta kummassakaan vuokrasopimuksessa ei ole mainintaa teollisuuspuiston liikennejärjestelyistä. Green
Oy:n ja Yellow Oy:n välillä ei ole keskinäisiä sopimuksia.
Ratkaisuehdotus
Koko teollisuuspuiston liikenteen sujuvuuden ja turvallisuuden kannalta on järkevää, että alueella toimivat yritykset maanomistajan Blue Oy:n johdolla laativat teollisuuspuistolle yhteisen
liikennesuunnitelman ja työturvallisuuslain mukaisen liikenneohjeen (35 §).
Jotta työpaikkaliikenteestä saadaan kokonaiskuva, kannattaa liikenteestä ja siihen liittyvistä
tekijöistä laatia layout-piirustus. Siihen merkitään ainakin:
• alueen rajat
• liittymät yleiseen tieverkkoon
• kaikki kuormankäsittelyalueet
• kuorma-autojen odotuspaikat kuormankäsittelyä varten
• kaikki pysäköintipaikat
• kaikki alueella olevat liikennemerkit ja niiden lisäkilvet
• kaikki alueella olevat opaskartat, sekä alueen liikennettä koskevat ohjeet.
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Teollisuuspuiston yrityksille tulevien ja niiltä lähtevien tavarakuljetusten reitit tulisi suunnitella niin, että tavarankuljetusliikenne joutuu mahdollisimman vähän kosketuksiin alueen
muun liikenteen (työmatkaliikenne, sisäiset kuljetukset) ja toimintojen kanssa. Ajoväylät tulee
mitoittaa riittävän väljiksi ja varmistaa hyvä näkyvyys. Saattaa olla tarpeellista pohtia liikennejärjestelyjä myös kunnan viranomaisten kanssa, erityisesti jos on tarvetta muuttaa liikenneympäristöä teollisuuspuiston lähialueella.
Blue Oy:n kanssa tehdyissä vuokrasopimuksissa ei ole sovittu liikennejärjestelyistä. Vuokralaisilla – Green Oy ja Yellow Oy – on maanvuokralain (5 §) mukaan oikeus vuokrasopimuksen tarkoitusta vastaavasti käyttää vuokra-aluetta ja kaikkea sillä olevaa. Mikäli yhteisymmärrykseen yhteisestä liikennesuunnitelmasta ei päästä, kaikki kolme yritystä vastaavat
hallinnassaan olevan alueen liikennejärjestelyistä.
Koska vuokralaiset Green Oy ja Yellow Oy eivät ole sopimussuhteessa toisiinsa, on Blue
Oy:n vuokranantajan ominaisuudessa järjestettävä teollisuuspuiston liikenne siten, että Green
Oy:n ja Yellow Oy:n vuokra-alueille voidaan liikennöidä kulkematta toisen vuokralaisen alueen kautta.
Yritysten liikennemäärien ja -olojen voidaan olettaa olevan sellaiset, että jokaisen työnantajan
tulee yhdessä tai erikseen laatia työturvallisuuslain 35 §:n mukaisesti työpaikan sisäisen liikenteen järjestämistä varten tarkoituksenmukaiset liikenneohjeet. Lakia voitaneen tulkita siten, että mikäli teollisuuspuistossa on alueita, jotka ovat sellaisen yrityksen vastuulla, jolla ei
ole alueella työntekijöitä, tämä yritys − kuten esim. kiinteistösijoitusyhtiö − on silti vastuussa
ko. alueen liikenneohjeen laadinnasta.
Teollisuuspuiston liikennesuunnittelussa on aina otettava huomioon myös kiinteistöjen pelastusteitä koskeva pelastuslain 33 §. Sen mukaan kiinteistön omistajan ja haltijan on huolehdittava siitä, että hälytysajoneuvoille tarkoitetut ajotiet tai muut kulkuyhteydet pidetään ajokelpoisina ja esteettöminä ja että ne on merkitty asianmukaisesti. Pelastustielle ei saa pysäköidä
ajoneuvoja eikä asettaa muutakaan estettä. Liikenteen järjestelyissä on lisäksi otettava huomioon talviolosuhteet.
Lainsäädäntöä
Tieliikennelaki (267/1981)
5 § Moottoriliikenne tien ulkopuolella
Moottorikäyttöistä ajoneuvoa tien ulkopuolella kuljetettaessa on noudatettava olosuhteiden edellyttämää
varovaisuutta vaaran ja vahingon välttämiseksi.
28 § Erityiset pysäköintikiellot
Pysäköinti on kielletty:
1) kolmeakymmentä metriä lähempänä rautatien tasoristeystä;
2) kiinteistölle johtavan ajotien kohdalla ja muutoinkin siten, että ajoneuvoliikenne kiinteistölle tai sieltä
pois oleellisesti vaikeutuu;
3) ajoradan reunan suuntaisesti pysäytetyn muun ajoneuvon kuin kaksipyöräisen polkupyörän, mopon tai
sivuvaunuttoman moottoripyörän rinnalla;
4) siten, että pääsy toiseen ajoneuvoon tai sen kuljettaminen pois paikalta estyy;
5) taajaman ulkopuolella ajoradalla, jos tie liikennemerkein on osoitettu etuajo-oikeutetuksi; sekä
6) merkityn pysäköintipaikan vieressä tahi merkityllä pysäköintipaikalla siten, että ajoneuvo osittainkin
jää kullekin ajoneuvolle merkityn paikan ulkopuolelle.
Pysäköinti yksityiselle alueelle ilman kiinteistön omistajan tai haltijan lupaa on kielletty. Pysäköintiä koskevat määräykset yksityisellä alueella on ilmaistava selvästi havaittavalla tavalla.
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92 §, 1 mom. Ajoneuvon käyttöä koskevien säännösten soveltaminen
Lain luvussa 5 olevia säännöksiä sovelletaan kaikkeen ajoneuvoliikenteeseen tiellä ja muualla sekä kaikkiin ajoneuvoihin ja niiden tarvikkeisiin. Säännöksiä ei kuitenkaan sovelleta sellaiseen ajoneuvoon, jota
käytetään yksinomaan yleiseltä liikenteeltä eristetyllä työmaalla taikka tehdas-, satama-, varasto-, kilpailu- tai muulla vastaavalla alueella. Tällaisen ajoneuvon tulee olla rakenteeltaan turvallinen ja tarkoituksenmukainen.
Laki yksityisistä teistä (358/1962)
2§
Mitä tässä laissa säädetään kiinteistöstä, on soveltuvin osin voimassa myös määräalasta, kaivoksesta ja
toisen maalla olevasta, pysyväksi tarkoitetusta rakennuksesta tai laitoksesta. Omistajan veroiseksi katsotaan tässä laissa kiinteistön haltija, jolla on pysyvä taikka elinaikainen tai muutoin määräämättömän ajan
jatkuva oikeus hallita kiinteistöä.
8 §, 1. mom.
Jos kiinteistön tarkoituksenmukaista käyttöä varten on tärkeätä saada kulkuyhteys toisen kiinteistön kautta
eikä siitä aiheudu huomattavaa haittaa millekään kiinteistölle, on kulkuyhteyttä tarvitsevalle kiinteistölle
annettava oikeus käyttää jäljempänä säädetyssä tietoimituksessa määrättävää aluetta 5 §:n mukaisiin tietarkoituksiin. Oikeutta toisen kiinteistön alueen tällaiseen pysyvään käyttämiseen sanotaan tieoikeudeksi.
9 §, 1 mom.
Milloin ennestään oleva tie on tärkeä sellaisen kiinteistön tarkoituksenmukaista käyttöä varten, jolla ei ole
oikeutta tähän tiehen, siihen on annettava tieoikeus, jollei oikeuden antamisesta aiheudu huomattavaa
haittaa sille kiinteistölle, jonka alueella tie on, tai jollekin, jolla ennestään on oikeus tiehen.
Maanvuokralaki (258/1966)
5 §, 1 mom.
Vuokramiehellä on oikeus vuokrasopimuksen tarkoitusta vastaavasti käyttää vuokra-aluetta ja kaikkea sillä olevaa, mikäli vuokrasopimuksessa ei ole muusta sovittu taikka tässä tai muussa laissa erikseen toisin
säädetty. Vuokramies ei kuitenkaan saa, ellei jäljempänä toisin säädetä tai ellei vuokrasopimuksesta muuta johdu, ilman vuokranantajan suostumusta luovuttaa tai vuokra-aikana viedä pois mitään alueeseen
kuuluvaa eikä myöskään kaataa tai vahingoittaa vuokra-alueella kasvavia puita ja pensaita.
Työturvallisuuslaki (738/2002)
35 §, 1 mom. Työpaikan sisäinen liikenne ja tavaroiden siirtäminen
Työpaikan ajoneuvo- ja jalankulkuliikenne tulee järjestää turvalliseksi. Työnantajan on tarvittaessa laadittava työpaikan sisäisen liikenteen järjestämistä varten tarkoituksenmukaiset liikenneohjeet.
Valtioneuvoston asetus työpaikkojen turvallisuus- ja terveysvaatimuksista (577/2003)
14 § Liikennereitit ja vaara-alueet
Liikennereitit, mukaan lukien portaat, kiinteät tikkaat sekä lastauslaiturit ja -luiskat, on sijoitettava ja mitoitettava siten, että varmistetaan jalankulkijoiden ja ajoneuvojen helppo, turvallinen ja tarkoituksenmukainen kulku aiheuttamatta vaaraa näiden liikennereittien läheisyydessä työskenteleville työntekijöille.
Jalankulkijoille ja tavaraliikenteelle tarkoitetut reitit on mitoitettava ottaen huomioon mahdollisten käyttäjien määrä ja työpaikan toiminnan luonne. Jos liikennereiteillä käytetään kuljetusvälineitä, jalankulkijoille
on varattava riittävä turvallinen kulkutila. Ajoneuvoliikenteelle tarkoitetut reitit on sijoitettava siten, että
näkyvyys on riittävä ja että ovien ja porttien avautumiselle sekä jalankulkuteille, käytäville ja portaikoille
on riittävästi tilaa.
Jos tavaran siirroista tai kuljetuslaitteista aiheutuvaa vaaraa ei muutoin voida välttää, tulee työntekijöille
järjestää suojatilat ja varmistaa merkinantojärjestelyillä sekä sopivilla suojalaitteilla ja -välineillä turvallisuuden säilyminen.
Pelastuslaki (468/2003)
33 § Kiinteistöjen pelastustiet
Kiinteistön omistajan ja haltijan on huolehdittava siitä, että hälytysajoneuvoille tarkoitetut ajotiet tai muut
kulkuyhteydet («pelastustiet») pidetään ajokelpoisina ja esteettöminä ja että ne on merkitty asianmukaisesti.
Pelastustielle ei saa pysäköidä ajoneuvoja eikä asettaa muutakaan estettä.
Sisäasiainministeriön asetuksella säädetään pelastustien merkitsemisestä.
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4.4.2. Liikenne case 2: Noudatettavat liikennesäännöt
Kolmen yrityksen (omistus- ja sopimussuhteet kuten
edellisessä esimerkissä) kesken jaetun teollisuuspuiston
alueella on jalkaisin, polkupyörillä ja henkilöautoilla tapahtuvaa työmatkaliikennettä. Lisäksi alueen yritysten
toimintaan liittyviä kuljetuksia ja siirtoja tehdään trukeilla, raskailla työkoneilla, sekä kuorma- ja säiliöautoilla.
Yleinen nopeusrajoitus teollisuuspuistossa on 30 km/h.
Teollisuuspuiston yritysten työntekijöiden lisäksi alueella liikkuu myös jonkin verran vierailijoita. Omalla autolla tuleville vierailijoille on teollisuuspuistossa useita pysäköintialueita. Ulkopuoliset tavarantoimittajat liikkuvat
alueella myös kuorma- ja säiliöautoilla.
Tarkasteltava tapaus
Mitä liikennesääntöjä teollisuuspuistossa tulee noudattaa? Tarkastelussa käsitellään liikennöimistä ulkoalueilla. Alueella ei ole raideliikennettä.
Ratkaisuehdotus
Yksityisalueella, jolla ei esiinny yleistä liikennettä, tieliikennelaki on vain rajoitetusti voimassa. Teollisuuspuiston liikennesääntöjä mietittäessä on kuitenkin otettava huomioon, että työturvallisuuslain 35 §:n mukaan työpaikan ajoneuvo- ja jalankulkuliikenne tulee järjestää turvalliseksi.
Tieliikennelain 5 §:n mukaan moottorikäyttöistä ajoneuvoa tien ulkopuolella kuljetettaessa on
noudatettava olosuhteiden edellyttämää varovaisuutta vaaran ja vahingon välttämiseksi. Nämä
velvoitteet toteutuvat parhaiten noudattamalla tieliikennelain mukaisia liikennesääntöjä ja
käyttämällä tieliikenneasetuksen mukaisia liikennemerkkejä ja -valoja sekä tiemerkintöjä. Perustelluista syistä näistä voidaan kuitenkin poiketa. Erityisesti, jos alueella liikkuu esimerkiksi
ylileveitä työkoneita, normaalien liikennesääntöjen noudattaminen ei aina ole mahdollista.
Alueen haltija voi määrätä liikennöinnistä asettamalla opasteita ja liikennemerkkejä, jolloin
niitä on noudatettava. Jos kuitenkin teollisuuspuistossa olevaa tietä tai jotain alueen osaa käytetään yleiseen liikenteeseen, ei alueelle voida laatia omia liikennesääntöjä. Viranomaisille
voidaan kuitenkin esittää rajoituksia ko. tielle tai alueelle.
Jos vuokrasopimuksessa ei yritysten kesken ole sovittu liikennejärjestelyistä, kaikki kolme
yritystä vastaavat hallinnassaan olevan alueen liikennejärjestelyistä mikäli yhteisymmärrykseen yhteisistä liikennesäännöistä ei päästä, sillä vuokralaisilla Green Oy:llä ja Yellow Oy:llä
on maanvuokralain 5 §:n mukaan oikeus vuokrasopimuksen tarkoitusta vastaavasti käyttää
vuokra-aluetta ja kaikkea sillä olevaa.
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Lainsäädäntöä
Tieliikennelaki (267/1981)
5 § Moottoriliikenne tien ulkopuolella
Moottorikäyttöistä ajoneuvoa tien ulkopuolella kuljetettaessa on noudatettava olosuhteiden edellyttämää
varovaisuutta vaaran ja vahingon välttämiseksi.
Työturvallisuuslaki (738/2002)
35 §, 1 mom. Työpaikan sisäinen liikenne ja tavaroiden siirtäminen
Työpaikan ajoneuvo- ja jalankulkuliikenne tulee järjestää turvalliseksi. Työnantajan on tarvittaessa laadittava työpaikan sisäisen liikenteen järjestämistä varten tarkoituksenmukaiset liikenneohjeet.
Valtioneuvoston asetus työpaikkojen turvallisuus- ja terveysvaatimuksista (577/2003)
14 § Liikennereitit ja vaara-alueet
Liikennereitit, mukaan lukien portaat, kiinteät tikkaat sekä lastauslaiturit ja -luiskat, on sijoitettava ja mitoitettava siten, että varmistetaan jalankulkijoiden ja ajoneuvojen helppo, turvallinen ja tarkoituksenmukainen kulku aiheuttamatta vaaraa näiden liikennereittien läheisyydessä työskenteleville työntekijöille.
Jalankulkijoille ja tavaraliikenteelle tarkoitetut reitit on mitoitettava ottaen huomioon mahdollisten käyttäjien määrä ja työpaikan toiminnan luonne. Jos liikennereiteillä käytetään kuljetusvälineitä, jalankulkijoille
on varattava riittävä turvallinen kulkutila. Ajoneuvoliikenteelle tarkoitetut reitit on sijoitettava siten, että
näkyvyys on riittävä ja että ovien ja porttien avautumiselle sekä jalankulkuteille, käytäville ja portaikoille
on riittävästi tilaa.
Jos tavaran siirroista tai kuljetuslaitteista aiheutuvaa vaaraa ei muutoin voida välttää, tulee työntekijöille
järjestää suojatilat ja varmistaa merkinantojärjestelyillä sekä sopivilla suojalaitteilla ja -välineillä turvallisuuden säilyminen.

4.4.3. Liikenne case 3: Liikennerikkomuksiin puuttuminen
Teollisuuspuiston alueella liikkuu eri yritysten työntekijöitä jalkaisin, polkupyörillä, mopoilla ja henkilöautoilla.
Lisäksi on yritysten tavara- ja työkoneliikennettä. Kaikki
alueelle tuleva liikenne kulkee vartioidun portin kautta.
Yleisiä teitä teollisuuspuiston alueella ei ole.
Tarkasteltava tapaus
Miten liikennerikkomuksiin puututaan alueella, jolla ei
ole yleistä liikennettä? Miten onnettomuustapaukset käsitellään, miten määräytyvät mahdolliset rangaistukset?
Ratkaisuehdotus
Tieliikennelaki ei ole itsestään selvästi voimassa teollisuuspuistossa, jossa ei ole yleistä liikennettä. Teollisuuspuiston sisällä tapahtuvasta liikenteestä määräävät alueiden haltijat. Tällaisella suljetulla alueella ei esimerkiksi vaadita ajoneuvojen rekisteröintiä. Pysäköinti yksityiselle alueelle ilman kiinteistön omistajan tai haltijan lupaa on kielletty. Pysäköintiä koskevat määräykset on yksityiselläkin alueella ilmaistava selvästi havaittavalla tavalla.
Koska teollisuuspuiston liikennejärjestelyt vaikuttavat työturvallisuuteen, voidaan sisäiset liikennesäännöt esittää työsuojelumääräyksinä. Tällaisten määräysten rikkominen voidaan käsitellä samalla tavalla kuin muidenkin työturvallisuussäädösten rikkominen. Viranomainen ei
tällaisella alueella voi rangaista syyllistä liikennerikkomuksesta, mutta syyllinen voidaan
tuomita työturvallisuuslain, rikoslain ja vahingonkorvauslain perusteella. Rikoslaki ja siihen
kuuluvat rattijuopumusta koskevat säännökset ovat voimassa kaikkialla, täysin eristetylläkin
alueella.
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Onnettomuustapauksissa syyllisyyskysymysten pohjana ovat samat liikennesäännöt kuin
muuallakin. Toisaalta alueen haltija voi määrätä liikennöinnistä asettamalla opasteita ja liikennemerkkejä, jolloin niitä on noudatettava.
Laki yksityisistä turvallisuuspalveluista (282/2002) antaa vartijalle oikeuden poistaa henkilö
vartioimisalueelta, jos poistettava ei noudata vartioimisalueen omistajan tai haltijan taikka tämän edustajan antamaa poistumiskehotusta.
Lainsäädäntöä
Tieliikennelaki (267/1981)
5 § Moottoriliikenne tien ulkopuolella
Moottorikäyttöistä ajoneuvoa tien ulkopuolella kuljetettaessa on noudatettava olosuhteiden edellyttämää
varovaisuutta vaaran ja vahingon välttämiseksi.
28 § Erityiset pysäköintikiellot
Pysäköinti on kielletty:
1) kolmeakymmentä metriä lähempänä rautatien tasoristeystä;
2) kiinteistölle johtavan ajotien kohdalla ja muutoinkin siten, että ajoneuvoliikenne kiinteistölle tai sieltä
pois oleellisesti vaikeutuu;
3) … 6)
Pysäköinti yksityiselle alueelle ilman kiinteistön omistajan tai haltijan lupaa on kielletty. Pysäköintiä koskevat määräykset yksityisellä alueella on ilmaistava selvästi havaittavalla tavalla.
92 §, 1 mom. Ajoneuvon käyttöä koskevien säännösten soveltaminen
Lain luvussa 5 olevia säännöksiä sovelletaan kaikkeen ajoneuvoliikenteeseen tiellä ja muualla sekä kaikkiin ajoneuvoihin ja niiden tarvikkeisiin. Säännöksiä ei kuitenkaan sovelleta sellaiseen ajoneuvoon, jota
käytetään yksinomaan yleiseltä liikenteeltä eristetyllä työmaalla taikka tehdas-, satama-, varasto-, kilpailu- tai muulla vastaavalla alueella. Tällaisen ajoneuvon tulee olla rakenteeltaan turvallinen ja tarkoituksenmukainen.
92 j §, 2 mom. Valvontaviranomaisen tiedonsaantioikeus
Ajoneuvon kuljettajan on pyynnöstä esitettävä valvontaviranomaiselle ajopiirturiasetuksen 15 artiklan 7
kohdassa tarkoitetut tiedot. Tätä momenttia sovelletaan myös tehdas-, satama-, varasto- ja kilpailualueella sekä muulla vastaavalla alueella.
92 m § Tieliikenteen sosiaalilainsäädännön noudattamisen pakkokeinot
Jos on todennäköisiä syitä epäillä, että on tehty 105 a §:ssä tarkoitettu rikkomus, poliisi voi toimittaa pakkokeinolaissa (450/1987) tarkoitetun kotietsinnän ajoneuvossa taikka ajopiirturin levyjen, kuljettajakortin
tai ajopäiväkirjan todennäköisessä säilytyspaikassa levyn, kortin tai ajopäiväkirjan löytämiseksi sen estämättä, mitä pakkokeinolain 5 luvun 1 §:n 1 momentissa säädetään.
Jos on perusteltua syytä epäillä, että kuljettaja on rikkonut ajoaikoja, taukoja tai lepoaikoja koskevia ajoja lepoaika-asetuksen tai ajopiirturiasetuksen säännöksiä tai AETR-sopimuksen määräyksiä, poliisi-, tullitai rajavartiomies voi estää kuljettajaa jatkamasta ajoa, kunnes säädetty tai määrätty tauko tai lepoaika
on pidetty. Poliisi-, tulli- tai rajavartiomies voi myös estää kuljettajaa jatkamasta ajoa, jos kuljettaja ei
esitä valvontaviranomaiselle ajopiirturiasetuksen 15 artiklan 7 kohdassa tai AETR-sopimuksen 10 artiklan
1 kohdan a alakohdassa tarkoitettuja tietoja.
Poliisi voi ottaa kuljettaja-, yritys- tai korjaamokortin haltuun, jos on perusteltua syytä epäillä, että 92 d
§:n mukaiset kortin peruuttamisen edellytykset täyttyvät.
Tätä pykälää sovelletaan myös tehdas-, satama-, varasto- ja kilpailualueella sekä muulla vastaavalla alueella.
Työturvallisuuslaki (738/2002)
63 § Työturvallisuusrikkomus, 2. ja 3. mom.
Työturvallisuusrikkomuksesta tuomitaan myös
1) henkilö, joka luvattomasti tai ilman pätevää syytä tahallaan tai huolimattomuudesta poistaa tai turmelee tapaturman tai sairastumisen vaaran välttämiseksi tarkoitetun laitteen taikka ohje- tai varoitusmerkinnän, tai
2) 52 a §:ssä tarkoitettu henkilö, joka tahallaan tai huolimattomuudesta laiminlyö huolehtia tekemissään
sopimuksissa tai muutoin käytettävissään olevin keinoin yhteisellä rakennustyömaalla työskentelevän henkilön tunnistetta koskevasta mainitussa pykälässä säädetystä velvollisuudesta.
Rangaistus työturvallisuusrikoksesta säädetään rikoslain (39/1889) 47 luvun 1 §:ssä.
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Rikoslaki (39/1889) 21 luku henkeen ja terveyteen kohdistuvista rikoksista
8 § Kuolemantuottamus
Joka huolimattomuudellaan aiheuttaa toisen kuoleman, on tuomittava kuolemantuottamuksesta sakkoon
tai vankeuteen enintään kahdeksi vuodeksi.
9 § Törkeä kuolemantuottamus
Jos kuolemantuottamuksessa kuolema aiheutetaan törkeällä huolimattomuudella ja rikos on myös kokonaisuutena arvostellen törkeä, rikoksentekijä on tuomittava törkeästä kuolemantuottamuksesta vankeuteen
vähintään neljäksi kuukaudeksi ja enintään kuudeksi vuodeksi.
10 § Vammantuottamus
Joka huolimattomuudellaan aiheuttaa toiselle ruumiinvamman tai sairauden, joka ei ole vähäinen, on
tuomittava vammantuottamuksesta sakkoon tai vankeuteen enintään kuudeksi kuukaudeksi.
11 § Törkeä vammantuottamus
Jos vammantuottamuksessa ruumiinvamma tai sairaus aiheutetaan törkeällä huolimattomuudella ja rikos
on myös kokonaisuutena arvostellen törkeä, rikoksentekijä on tuomittava törkeästä vammantuottamuksesta
sakkoon tai vankeuteen enintään kahdeksi vuodeksi.
13 § Vaaran aiheuttaminen
Joka tahallaan tai törkeällä huolimattomuudella aiheuttaa toiselle vakavan hengen tai terveyden vaaran,
on tuomittava, jollei teosta muualla laissa säädetä yhtä ankaraa tai ankarampaa rangaistusta, vaaran aiheuttamisesta sakkoon tai vankeuteen enintään kahdeksi vuodeksi.
Rikoslaki (39/1889) 23 luku liikennerikoksista
3 § Rattijuopumus
Joka kuljettaa moottorikäyttöistä ajoneuvoa tai raitiovaunua nautittuaan alkoholia niin, että hänen verensä alkoholipitoisuus ajon aikana tai sen jälkeen on vähintään 0,5 promillea tai että hänellä tällöin on vähintään 0,22 milligrammaa alkoholia litrassa uloshengitysilmaa, on tuomittava rattijuopumuksesta sakkoon tai vankeuteen enintään kuudeksi kuukaudeksi.
Rattijuopumuksesta tuomitaan myös se, joka kuljettaa moottorikäyttöistä ajoneuvoa tai raitiovaunua käytettyään huumausainetta niin, että hänen veressään on ajon aikana tai sen jälkeen käytetyn huumausaineen vaikuttavaa ainetta tai sen aineenvaihduntatuotetta. Tämän momentin säännöstä ei kuitenkaan sovelleta, jos mainittu aine tai aineenvaihduntatuote on peräisin lääkevalmisteesta, jota kuljettajalla on ollut
oikeus käyttää.
Rattijuopumuksesta tuomitaan niin ikään se, joka kuljettaa moottorikäyttöistä ajoneuvoa tai raitiovaunua
käytettyään muuta huumaavaa ainetta kuin alkoholia taikka tällaista ainetta ja alkoholia niin, että hänen
kykynsä tehtävän vaatimiin suorituksiin on huonontunut.
Rikoslaki (39/1889), 47 luku työrikoksista:
1 § Työturvallisuusrikos
Työnantaja tai tämän edustaja, joka tahallaan tai huolimattomuudesta
1) rikkoo työturvallisuusmääräyksiä tai
2) aiheuttaa työturvallisuusmääräysten vastaisen puutteellisuuden tai epäkohdan taikka mahdollistaa työturvallisuusmääräysten vastaisen tilan jatkumisen laiminlyömällä valvoa työturvallisuusmääräysten noudattamista alaisessaan työssä tai jättämällä huolehtimatta taloudellisista, toiminnan järjestämistä koskevista tai muista työsuojelun edellytyksistä,
on tuomittava työturvallisuusrikoksesta sakkoon tai vankeuteen enintään yhdeksi vuodeksi.
Rangaistus kuolemantuottamuksesta, vammantuottamuksesta ja vaaran aiheuttamisesta säädetään 21 luvun 8–11 ja 13 §:ssä.
Työturvallisuusrikoksena ei kuitenkaan pidetä yksittäistä työturvallisuusmääräysten rikkomista, joka on
työturvallisuuden kannalta vähäinen ja josta säädetään rangaistus työturvallisuuslain (738/2002) 63
§:ssä, työterveyshuoltolain (1383/2001) 23 §:ssä tai eräiden teknisten laitteiden vaatimustenmukaisuudesta annetun lain (1016/2004) 13 §:ssä. (26.11.2004/1018).
Laki yksityisistä turvallisuuspalveluista (282/2002)
28 § Vartijan oikeudet, 1, mom.
Vartijalla on oikeus poistaa henkilö vartioimisalueelta, jos poistettava ei noudata vartioimisalueen omistajan tai haltijan taikka tämän edustajan antamaa poistumiskehotusta taikka jos on ilmeistä, ettei poistettavalla ole oikeutta oleskella vartioimisalueella ja vartija on kehottanut häntä poistumaan.
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4.4.4. Liikenne case 4: Kuljetukset
Teollisuuspuiston alueella on kaksi paikkaa, joissa sataman lastaus- ja purkuliikenteen reitti risteää teollisuuspuiston normaalin ajoneuvoliikenteen reitin kanssa. Satamassa käytettävä lastaus- ja purkukalusto on raskasta
ja näkyvyys käytetyistä ajoneuvoista voi olla rajoitettu.
Risteävillä reiteillä vakavan liikenneonnettomuuden
mahdollisuus voi olla tavallista suurempi.
Tarkasteltavat tapaukset
Tapaus 1: Yellow Oy:n trukki liikkuu Blue Oy:n hallinnoimalla alueella ja voi törmätä Green Oy:n kuljetuksia säännöllisesti hoitavan Truck Oy:n
kuorma-auton kanssa. Miten liikennejärjestelyistä sovitaan?
Tapaus 2: Blue Oy:tä palveleva Dumper Oy:n raskaassa lastissa oleva kuorma-auto liikkuu
Blue Oy:n hallinnoimalla alueella ja voi törmätä Green Oy:n kuljetuksia säännöllisesti hoitavan Truck Oy:n kuorma-auton kanssa. Miten liikennejärjestelyistä sovitaan?
Suullisesti sovitut asiat
1) Sekä Green Oy että Yellow Oy ovat sopineet Blue Oy:n kanssa, että he voivat hoitaa kuljetuksensa Blue Oy:n hallinnoiman alueen kautta.
2) Green Oy on sopinut Truck Oy:n kanssa reitistä teollisuuspuiston alueella.
3) Blue Oy on sopinut Dumper Oy:n kanssa, että kuljetus tapahtuu ainoastaan Blue Oy:n hallinnoimalla alueella.
4) Alueella on 30 km/h nopeusrajoitus.
Ratkaisuehdotus
Lähtökohtana on, että ongelma-alueiden ajoneuvo- ja jalankulkuliikenne järjestetään turvalliseksi. Molemmissa tapauksissa turvallisuusongelma on maanomistajan eli Blue Oy:n hallinnoimalla alueella. Koska aluetta ei käytetä yleiseen liikenteeseen, alueen haltija voi laatia
omia liikennesääntöjä sekä määrätä liikennöinnistä asettamalla opasteita ja liikennemerkkejä.
Blue Oy:n on tarvittaessa laadittava työpaikan sisäisen liikenteen järjestämistä varten tarkoituksenmukaiset liikenneohjeet.
Voimassa olevien sopimusten mukaisesti Green Oy saa ja voi johtaa alueelleen tulevan liikenteen Blue Oy:n alueen kautta, joten tätä reittiä ei koko sataman lastaus- ja purkuliikenteen
ajaksi voida katkaista. Turvallisuutta voidaan kuitenkin parantaa esimerkiksi rajaamalla alue
väliaikaisesti lippusiimojen tms. avulla siten, että risteyskohdat ovat selvästi kaikkien havaittavissa. Tarvittaessa risteyskohtiin voidaan määrätä pakollinen pysähtyminen tilapäisellä tai
pysyvällä STOP-merkkillä joko työkoneille tai ehkä mieluummin risteävälle liikenteelle.
Kevyt liikenne on myös syytä järjestää siten, että väylät risteävät vain kohdassa, missä on
mahdollisimman hyvä näkyvyys. Samalla on syytä varmistaa, ettei uusi järjestely aiheuta riskin lisääntymistä muualla. Jos esimerkiksi merkitty, tilapäinen reitti on selvästi normaalia
reittiä pidempi, jalankulkijat saattavat jatkaa normaalin reitin käyttöä ylittämällä tilapäisen
esteen. Tällöin riski suurenee, koska työkoneen kuljettaja ei odota henkilön ylittävän tietä tästä kohdasta ja toisaalta jalankulkijan huomio saattaa kohdistua esteen ylittämiseen eikä liikenteen seuraamiseen.
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Lainsäädäntöä
Tieliikennelaki (267/1981)
5 § Moottoriliikenne tien ulkopuolella
Moottorikäyttöistä ajoneuvoa tien ulkopuolella kuljetettaessa on noudatettava olosuhteiden edellyttämää
varovaisuutta vaaran ja vahingon välttämiseksi.
Työturvallisuuslaki (738/2002)
35 § Työpaikan sisäinen liikenne ja tavaroiden siirtäminen
Työpaikan ajoneuvo- ja jalankulkuliikenne tulee järjestää turvalliseksi. Työnantajan on tarvittaessa laadittava työpaikan sisäisen liikenteen järjestämistä varten tarkoituksenmukaiset liikenneohjeet.
Tavaran nosto, kuljetus, käsittely ja varastointi sekä tavaran käsittely- ja kuormauspaikat on suunniteltava
ja järjestettävä siten, että nosto- ja siirtolaitteista tai tavaran siirroista tai putoamisesta ei aiheudu haittaa
tai vaaraa työntekijöiden turvallisuudelle tai terveydelle.
Valtioneuvoston asetuksella voidaan antaa tarkempia säännöksiä työpaikan liikenteestä sekä nosto- ja
siirtotöiden turvallisuudesta sekä tavaran kuormaus- ja lastauspaikoista.

4.4.5. Liikenne case 5: Vierailijat
Teollisuuspuiston alueella liikkuu yritysten oman
henkilökunnan lisäksi myös satunnaisia vieraita sekä
henkilöitä, joille alue on tuttu jo ennestään.
Tarkasteltava tapaus
Miten ohjataan satunnaisten kävijöiden ja toistuvasti
alueella vierailevien henkilöiden liikkuminen teollisuuspuiston alueella?
Maanvuokraussopimuksessa sovitut asiat
Sekä Green Oy että Yellow Oy ovat sopineet Blue
Oy:n kanssa, että heidän vieraansa voivat kulkea Blue Oy:n hallinnoiman alueen kautta. Sen
sijaan Green Oy:n ja Yellow Oy:n välillä ei ole sopimusta.
Ratkaisuehdotus
Lähtökohtana on, että työpaikan ajoneuvo- ja jalankulkuliikenne tulee järjestää turvalliseksi.
Koska Blue Oy:n kanssa solmituissa sopimuksissa ei tarkemmin määritellä miten yritysten
vierailijat saavat kulkea Blue Oy:n alueella, voi Blue Oy sopia tästä Green Oy:n ja Yellow
Oy:n kanssa tai määrätä siitä parhaaksi katsomallaan tavalla. Vastaavasti Green Oy ja Yellow
Oy voivat myös määrätä miten toisten yritysten vieraat saavat heidän alueellaan liikkua tai ne
voivat kieltää muiden yritysten vieraiden liikkumisen hallitsemillaan alueilla.
Jos teollisuuspuistoon johtavaa porttia ei haluta pitää suljettuna, tarvitaan vierailijaliikennettä
varten selkeät opasteet. Vierailijoille voidaan myös osoittaa pysäköintipaikat portin läheltä,
josta vierailijat jatkavat jalan. Jos portti voidaan pitää suljettuna, vierailijat saavat liikkumiseen liittyvät ohjeet portilta joko vartijalta tai puhelimitse vierailun isännältä. Blue Oy voi sallia vierailijoiden kulkemisen tiettyä, merkittyä reittiä pitkin tai edellyttää, että vierailijalle järjestetään saattaja (yleensä joko vartija tai isäntä). Näistä vaihtoehdoista jälkimmäinen on turvallisuuden näkökulmasta ensimmäistä parempi. Vierailijoita varten olisi hyvä laatia yhteinen
vierailijoille jaettava opas tai tietokortti.
Teollisuuspistossa voidaan myös sopia, että opastuksen jälkeen yritysten tärkeimmille alihankkijoille ja yhteistyökumppaneille annetaan määräaikainen kulkuoikeus teollisuuspuiston
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alueella. Turvallisuussyistä kulkuoikeuden on kuitenkin syytä olla henkilökohtainen eikä esimerkiksi alihankkija- tai ajoneuvokohtainen.
Lainsäädäntöä
Tieliikennelaki (267/1981)
5 § Moottoriliikenne tien ulkopuolella
Moottorikäyttöistä ajoneuvoa tien ulkopuolella kuljetettaessa on noudatettava olosuhteiden edellyttämää
varovaisuutta vaaran ja vahingon välttämiseksi.
Työturvallisuuslaki (738/2002)
35 § Työpaikan sisäinen liikenne ja tavaroiden siirtäminen
Työpaikan ajoneuvo- ja jalankulkuliikenne tulee järjestää turvalliseksi. Työnantajan on tarvittaessa laadittava työpaikan sisäisen liikenteen järjestämistä varten tarkoituksenmukaiset liikenneohjeet.
Tavaran nosto, kuljetus, käsittely ja varastointi sekä tavaran käsittely- ja kuormauspaikat on suunniteltava
ja järjestettävä siten, että nosto- ja siirtolaitteista tai tavaran siirroista tai putoamisesta ei aiheudu haittaa
tai vaaraa työntekijöiden turvallisuudelle tai terveydelle.
Valtioneuvoston asetuksella voidaan antaa tarkempia säännöksiä työpaikan liikenteestä sekä nosto- ja
siirtotöiden turvallisuudesta sekä tavaran kuormaus- ja lastauspaikoista.

4.4.6. Liikenne case 6: Liikenteeseen vaikuttavien muutosten hallinta
Teollisuuspuistossa voidaan tehdä suuriakin laajennustöitä ja tuotannossa tapahtuu muutoksia, joiden yhteydessä voi syntyä uusia liikenneturvallisuusongelmia tai
liikenteeseen liittyvä riski voi lisääntyä.
Tarkasteltava tapaus
Green Oy:n lisärakentaminen aiheuttaa muutoksia koko teollisuuspuiston liikenteessä toisaalta rakennustöiden aikana ja toisaalta lisääntyvinä kuljetuksina uuden
tehdasrakennuksen valmistuttua. Miten varmistetaan,
että Blue Oy:n ja Yellow Oy:n työ- ja ympäristöturvallisuus eivät heikkene lisääntyvän liikenteen seurauksena?
Sopimuksin sovitut asiat
Sekä Green Oy että Yellow Oy ovat maanvuokraussopimuksissaan sopineet Blue Oy:n kanssa, että heidän työntekijänsä ja vieraansa voivat kulkea Blue Oy:n hallinnoiman alueen kautta.
Sen sijaan Green Oy:n ja Yellow Oy:n välillä ei ole sopimusta.
Yritykset ovat laatineet yhteisen liikennesuunnitelman ja työturvallisuuslain mukaisen liikenneohjeen (35 §).
Ratkaisuehdotus
Työturvallisuuslain 35 § mukaan tavaran kuljetus on suunniteltava ja järjestettävä siten, että
tavaran siirroista tai putoamisesta ei aiheudu haittaa tai vaaraa työntekijöiden turvallisuudelle
tai terveydelle. Vaikka yhteiset liikennesuunnitelmat ja -ohjeet voivat sisältää myös erityistilanteisiin (esimerkiksi rakennusaikaisiin tilanteisiin) liittyviä kohtia, on poikkeustilanteita varten syytä perustaa yhteinen työryhmä suunnittelemaan, miten tilapäiset muutokset liikenteessä
hoidetaan ja miten muutoksista tiedotetaan teollisuuspuistossa liikkuville.
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Pysyvät muutokset liikennemääriin ja kuljetusten laatuun edellyttävät liikennesuunnitelman ja
-ohjeen saattamista ajan tasalle. Muutokset liikennemäärissä Blue Oy:n ja Green Oy:n alueilla
eivät saa kohtuuttomasti vaikeuttaa Yellow Oy:n liikennöintiä. Liikenne ei myöskään saa kohtuuttomasti aiheuttaa pöly-, melu- tai muuta vastaavaa haittaa, ellei tästä ole yrityksen kanssa
sovittu.
Lainsäädäntöä
Työturvallisuuslaki (738/2002)
35 § Työpaikan sisäinen liikenne ja tavaroiden siirtäminen
Työpaikan ajoneuvo- ja jalankulkuliikenne tulee järjestää turvalliseksi. Työnantajan on tarvittaessa laadittava työpaikan sisäisen liikenteen järjestämistä varten tarkoituksenmukaiset liikenneohjeet.
Tavaran nosto, kuljetus, käsittely ja varastointi sekä tavaran käsittely- ja kuormauspaikat on suunniteltava
ja järjestettävä siten, että nosto- ja siirtolaitteista tai tavaran siirroista tai putoamisesta ei aiheudu haittaa
tai vaaraa työntekijöiden turvallisuudelle tai terveydelle.
Valtioneuvoston asetuksella voidaan antaa tarkempia säännöksiä työpaikan liikenteestä sekä nosto- ja
siirtotöiden turvallisuudesta sekä tavaran kuormaus- ja lastauspaikoista.
Valtioneuvoston asetus työpaikkojen turvallisuus- ja terveysvaatimuksista (577/2003)
14 § Liikennereitit ja vaara-alueet
Liikennereitit, mukaan lukien portaat, kiinteät tikkaat sekä lastauslaiturit ja -luiskat, on sijoitettava ja mitoitettava siten, että varmistetaan jalankulkijoiden ja ajoneuvojen helppo, turvallinen ja tarkoituksenmukainen kulku aiheuttamatta vaaraa näiden liikennereittien läheisyydessä työskenteleville työntekijöille.
Jalankulkijoille ja tavaraliikenteelle tarkoitetut reitit on mitoitettava ottaen huomioon mahdollisten käyttäjien määrä ja työpaikan toiminnan luonne. Jos liikennereiteillä käytetään kuljetusvälineitä, jalankulkijoille
on varattava riittävä turvallinen kulkutila. Ajoneuvoliikenteelle tarkoitetut reitit on sijoitettava siten, että
näkyvyys on riittävä ja että ovien ja porttien avautumiselle sekä jalankulkuteille, käytäville ja portaikoille
on riittävästi tilaa.
Jos tavaran siirroista tai kuljetuslaitteista aiheutuvaa vaaraa ei muutoin voida välttää, tulee työntekijöille
järjestää suojatilat ja varmistaa merkinantojärjestelyillä sekä sopivilla suojalaitteilla ja -välineillä turvallisuuden säilyminen.
Laki yksityisistä teistä (358/1962)
8 §, 1. mom.
Jos kiinteistön tarkoituksenmukaista käyttöä varten on tärkeätä saada kulkuyhteys toisen kiinteistön kautta
eikä siitä aiheudu huomattavaa haittaa millekään kiinteistölle, on kulkuyhteyttä tarvitsevalle kiinteistölle
annettava oikeus käyttää jäljempänä säädetyssä tietoimituksessa määrättävää aluetta 5 §:n mukaisiin tietarkoituksiin. Oikeutta toisen kiinteistön alueen tällaiseen pysyvään käyttämiseen sanotaan tieoikeudeksi.
9 §, 1. mom.
Milloin ennestään oleva tie on tärkeä sellaisen kiinteistön tarkoituksenmukaista käyttöä varten, jolla ei ole
oikeutta tähän tiehen, siihen on annettava tieoikeus, jollei oikeuden antamisesta aiheudu huomattavaa
haittaa sille kiinteistölle, jonka alueella tie on, tai jollekin, jolla ennestään on oikeus tiehen.
Laki eräistä naapuruussuhteista (26/1920)
17 §
Kiinteistöä, rakennusta tai huoneistoa ei saa käyttää siten, että naapurille, lähistöllä asuvalle tai kiinteistöä, rakennusta tai huoneistoa hallitsevalle aiheutuu kohtuutonta rasitusta ympäristölle haitallisista aineista, noesta, liasta, pölystä, hajusta, kosteudesta, melusta, tärinästä, säteilystä, valosta, lämmöstä tai
muista vastaavista vaikutuksista.
Arvioitaessa rasituksen kohtuuttomuutta on otettava huomioon paikalliset olosuhteet, rasituksen muu tavanomaisuus, rasituksen voimakkuus ja kesto, rasituksen syntymisen alkamisajankohta sekä muut vastaavat seikat.
18 §
Se, jonka toiminnasta on aiheutunut kohtuutonta rasitusta, on velvollinen poistamaan rasituksen tai, jos
rasituksen poistaminen ei muutoin ole mahdollista, lopettamaan toiminnan kokonaan ja korvaamaan rasituksesta aiheutuneen vahingon. Jos kyse on ympäristövahingosta, sovelletaan kuitenkin ympäristövahinkojen korvaamisesta annettua lakia.
Edellä 1 momentissa tarkoitetun toiminnan luvanvaraisuudesta säädetään ympäristönsuojelulaissa.
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4.5. Rakentaminen teollisuuspuistossa
Rakennus- ja asennustöitä säädellään työturvallisuuslainsäädännössä tarkemmin kuin muita töitä. Valtioneuvoston päätös rakennustyön turvallisuudesta
(629/1994) määrittelee mm., että rakennushankkeessa
on rakennuttajan, suunnittelijan, työnantajan ja itsenäisen työnsuorittajan yhdessä ja kunkin osaltaan huolehdittava siitä, ettei työstä aiheudu vaaraa työmaalla
työskenteleville eikä muillekaan työn vaikutuspiirissä
oleville henkilöille. Tätä päätöstä sovelletaan laajaalaisesti korjausrakentamiseen sekä kunnossapitoon,
jos ne kohdistuvat rakennuksiin tai muihin rakennelmiin.
Työntekijän on saamansa opastuksen ja työnantajalta saamiensa ohjeiden mukaisesti työssään
huolehdittava omasta sekä muiden työntekijöiden turvallisuudesta ja terveydestä, jos hänen
työnsä vaikuttaa heihin.
Työnantajan ja työntekijöiden on yhteistoiminnassa pyrittävä ylläpitämään ja tehostamaan
työturvallisuutta työpaikalla. Työnantajan on huolehdittava siitä, että työntekijät saavat riittävän ajoissa tarpeellisen tiedon turvallisuuteen ja terveyteen vaikuttavista asioista työpaikalla
ja että näitä asioita asianmukaisesti ja riittävän ajoissa käsitellään työnantajan ja työntekijöiden tai heidän edustajansa kesken.
Valtioneuvoston päätöksen mukaan rakennuttajan on nimettävä yhteiselle rakennustyömaalle
päätoteuttaja, kun rakennushanke vaatii asiantuntemusta toimintojen yhteensovittamisessa,
työmaan yleissuunnittelussa ja työmaan yleisen turvallisuuden toteuttamisessa. Kun yhteiselle
rakennustyömaalle ei ole nimetty päätoteuttajaa, vastaa rakennuttaja myös päätoteuttajalle
kuuluvista velvollisuuksista.
Yhteisellä rakennustyömaalla on samanaikaisesti tai peräkkäin eri rakennuttamistehtäviä toteuttavien yhteistoiminnassa sovitettava rakennuttamistehtävänsä siten, että työturvallisuusvelvoitteet tulevat toteutetuiksi koko rakennustyömaalla.
Rakennustöille vaaditaan myös useimmiten rakennuslupa. Sellaisten rakennelmien ja laitosten, kuten maston, säiliön ja piipun pystyttämiseen, joiden osalta lupa-asian ratkaiseminen ei
kaikilta osin edellytä rakentamisessa muutoin tarvittavaa ohjausta, voidaan rakennusluvan sijasta hakea toimenpidelupa. Rakennusjärjestyksessä kunta voi määrätä, että merkitykseltään ja
vaikutukseltaan vähäiseen rakentamiseen tai muuhun toimenpiteeseen riittää ilmoitus kunnan
rakennusvalvontaviranomaiselle, mutta jos se yleisen edun tai naapurien oikeusturvan kannalta on tarpeen, edellytetään kuitenkin aina rakennus- tai toimenpideluvan hakemista.
Rakennuksen tai sen osan purkamisesta on, jollei purkamiseen tarvita purkamislupaa, kirjallisesti ilmoitettava kunnan rakennusvalvontaviranomaiselle 30 päivää ennen purkamistyöhön
ryhtymistä (purkamisilmoitus). Rakennusvalvontaviranomainen voi mainitun ajan kuluessa
perustellusta syystä vaatia luvan hakemista.
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4.5.1. Rakentaminen case 1: Rakennusoikeus
Teollisuuspuiston alue saattaa olla yksi tai useampi tontti. Samalla tontilla voi olla useamman toiminnanharjoittajan hallitsemia rakennuksia ja muita rakennelmia ja
monelle toiminnanharjoittajalle laajentamismahdollisuus
teollisuuspuisto sisällä on tärkeää. Rakennusoikeuden
jakamiseen on siis syytä kiinnittää huomiota. Samoin
rakennuslupakäsittelyn yhteydessä on toisten yritysten
tulevien rakennustarpeiden huomioon ottaminen tarkasteltava huolellisesti.
Tarkasteltava tapaus
Yellow Oy:llä on tarve lisärakentamiselle ja Blue Oy:n omistamalla tontilla on hyödyntämätöntä rakennusoikeutta. Miten Green Oy:n tulevat laajennustarpeet tulee ottaa huomioon? Yellow Oy:llä ja Green Oy:llä ei ole keskinäisiä sopimuksia.
Ratkaisuehdotus
Maankäyttö- ja rakennuslaki (132/1999) kieltää rakennusluvan myöntämisen, ellei Yellow Oy
hallitse koko rakennuspaikkaa tai jos rakennusluvan myöntäminen vaikeuttaa korttelin muun
osan käyttöä kaavan osoittamaan tarkoitukseen. Vieressä olevan alueen haltijalle, Green
Oy:lle, on ilmoitettava rakennuslupahakemuksen vireilletulosta. Asian vireilläolosta on sopivalla tavalla tiedotettava myös rakennuspaikalla.
Rakennusluvan myöntämisen edellytyksenä asemakaava-alueella on mm., että Yellow Oy:n
lisärakennusta ei sijoiteta tai rakenneta niin, että se tarpeettomasti haittaa naapureita Blue
Oy:tä ja Green Oy:tä tai vaikeuttaa naapurikiinteistöjen sopivaa rakentamista. Lisäksi rakennuspaikalle pitää olla käyttökelpoinen pääsytie tai mahdollisuus sellaisen järjestämiseen. Vedensaanti ja jätevedet pitää voida hoitaa tyydyttävästi ja ilman haittaa ympäristölle.
Green Oy:lle on siis annettava mahdollisuus tuoda esiin mielipiteensä Yellow Oy:n rakentamishankkeesta jo ennen rakennuslupapäätöstä.
Rakennusluvan sijasta rakentamiseen voidaan hakea toimenpidelupa sellaisten rakennelmien
ja laitosten, kuten maston, säiliön ja piipun pystyttämiseen, joiden osalta lupa-asian ratkaiseminen ei kaikilta osin edellytä rakentamisessa muutoin tarvittavaa ohjausta. Toimenpidelupa
tarvitaan lisäksi sellaisen rakennelman tai laitoksen pystyttämiseen ja sijoittamiseen, jota ei
pidetä rakennuksena, jos toimenpiteellä on vaikutusta esimerkiksi ympäröivän alueen maankäyttöön.
Kunta voi myös rakennusjärjestyksessä määrätä, että merkitykseltään ja vaikutukseltaan vähäiseen rakentamiseen tai muuhun toimenpiteeseen voidaan ryhtyä ilman rakennus- tai toimenpidelupaa sen jälkeen, kun asianomainen on tehnyt tätä koskevan ilmoituksen kunnan rakennusvalvontaviranomaiselle. Kunnan rakennusvalvontaviranomaisen tulee kuitenkin ilmoituksen sijasta edellyttää rakennus- tai toimenpideluvan hakemista, jos se yleisen edun tai naapurien oikeusturvan kannalta on tarpeen.
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Lainsäädäntöä
Maankäyttö- ja rakennuslaki 132/1999
81 § Tonttijaon oikeusvaikutukset
Rakennusta ei saa rakentaa vastoin sitovaa tonttijakoa.
Rakennuslupaa ei saa myöntää:
1) rakennuskortteliin tai sen osaan, johon asemakaavassa on edellytetty laadittavaksi sitova tonttijako,
ennen tonttijaon hyväksymistä;
2) sitovan tonttijaon mukaiselle tontille ennen sen merkitsemistä kiinteistörekisteriin; eikä
3) kortteliin, jolla erillisen tonttijaon laatiminen tai muuttaminen on tarpeen.
Rakennuslupaa ei saa myöskään myöntää, jollei rakennusluvan hakija hallitse koko rakennuspaikkaa tai
jos rakennusluvan myöntäminen vaikeuttaa korttelin muun osan käyttöä kaavan osoittamaan tarkoitukseen.
126 § Toimenpidelupa
Rakennusluvan sijasta rakentamiseen voidaan hakea toimenpidelupa sellaisten rakennelmien ja laitosten,
kuten maston, säiliön ja piipun pystyttämiseen, joiden osalta lupa-asian ratkaiseminen ei kaikilta osin
edellytä rakentamisessa muutoin tarvittavaa ohjausta.
Toimenpidelupa tarvitaan lisäksi sellaisen rakennelman tai laitoksen pystyttämiseen ja sijoittamiseen, jota
ei pidetä rakennuksena, jos toimenpiteellä on vaikutusta luonnonoloihin, ympäröivän alueen maankäyttöön taikka kaupunki- tai maisemakuvaan. Toimenpidelupa tarvitaan myös muuhun kuin rakennuslupaa
vaativaan rakennuksen ulkoasua muuttavaan toimenpiteeseen sekä asuinrakennuksen huoneistojärjestelyihin.
133 § Kuuleminen ja lausunnot
Rakennuslupahakemuksen vireilletulosta on ilmoitettava naapurille, jollei ilmoittaminen hankkeen vähäisyys tai sijainti taikka kaavan sisältö huomioon ottaen ole naapurin edun kannalta ilmeisen tarpeetonta.
Naapurilla tarkoitetaan viereisen tai vastapäätä olevan kiinteistön tai muun alueen omistajaa ja haltijaa.
Samanaikaisesti on asian vireilläolosta sopivalla tavalla tiedotettava myös rakennuspaikalla.
Rakennuspaikalla on tarvittaessa toimitettava katselmus rakennuksen ympäristöön soveltuvuuden selvittämiseksi, rakentamisen vaikutusten arvioimiseksi ja naapurien kuulemiseksi. Katselmuksen ajasta on annettava tieto hakijalle sekä naapureina olevien kiinteistöjen haltijoille.
Jos rakennuslupaa haetaan luonnonsuojelulain mukaiselle asetuksella tarkemmin säädettävälle luonnonsuojelun kannalta merkittävälle alueelle tai alueelle, joka maakuntakaavassa on varattu virkistys- tai suojelualueeksi, hakemuksesta on pyydettävä alueellisen ympäristökeskuksen lausunto.
Tarkemmat säännökset lupahakemuksesta ilmoittamisesta, tiedottamisesta ja huomautuksen tekemisestä
annetaan asetuksella.
135 § Rakennusluvan edellytykset asemakaava-alueella
Rakennusluvan myöntämisen edellytyksenä asemakaava-alueella on, että:
1) rakennushanke on voimassa olevan asemakaavan mukainen;
2) rakentaminen täyttää sille 117 §:ssä säädetyt sekä muut tämän lain mukaiset tai sen nojalla asetetut
vaatimukset;
3) rakennus soveltuu paikalle;
4) rakennuspaikalle on käyttökelpoinen pääsytie tai mahdollisuus sellaisen järjestämiseen;
5) vedensaanti ja jätevedet voidaan hoitaa tyydyttävästi ja ilman haittaa ympäristölle; sekä
6) rakennusta ei sijoiteta tai rakenneta niin, että se tarpeettomasti haittaa naapuria tai vaikeuttaa naapurikiinteistön sopivaa rakentamista.
Edellä 125 §:n 3 ja 4 momentissa tarkoitettuja korjaus- ja muutostöitä koskevaa lupaa ratkaistaessa noudatetaan soveltuvin osin, mitä rakennusluvan edellytyksistä säädetään.
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4.5.2. Rakentaminen case 2: Rakennustyömaa
Teollisuuspuistossa rakentaminen saattaa monella tavalla vaikuttaa puiston muihin yrityksiin. Näistä mainittakoon vaikkapa tarve katkaista käyttöhyödykelinjoja,
sähkön syöttöä tai kulkureittejä. Rakennustöihin liittyy
usein myös poikkeuksellisia kuljetuksia ja raskaita nostoja.
Tarkasteltava tapaus
Blue Oy aikoo rakentaa uuden rakennuksen lähelle
Green Oy:lle ja Yellow Oy:lle vuokrattuja alueita. Miten
naapuriyritysten turvallisuus tulisi rakennusaikana ottaa huomioon?
Ratkaisuehdotus
Rakennuttajana Blue Oy:n on laadittava rakentamisen suunnittelua ja valmistelua varten turvallisuusasiakirja, jossa on mm. otettava huomioon työmaahan liittyvä teollinen tai muu siihen rinnastettava toiminta. Päätoteuttajan on puolestaan tehtävä kirjalliset suunnitelmat rakennustyömaa-alueen käytöstä sekä rakennustöiden työturvallisuudesta. Eri töiden ja työvaiheiden tekeminen sekä ajoitus on järjestettävä siten, että työt ja työvaiheet voidaan tehdä turvallisesti ja aiheuttamatta vaaraa työmaalla työskenteleville tai muille työn vaikutuspiirissä
oleville.
Päätoteuttajan on siis riittävän järjestelmällisesti selvitettävä ja tunnistettava työtehtävistä,
työolosuhteista ja työympäristöstä aiheutuvat rakennustyön yleiset vaara- ja haittatekijät ottaen huomioon myös Blue Oy:n laatiman turvallisuusasiakirjan tiedot. Vaara- ja haittatekijät on
ensisijaisesti poistettava. Mikäli niitä ei voida poistaa, on arvioitava niiden merkitys työmaalla työskentelevien ja muille työn vaikutuspiirissä olevien turvallisuudelle ja terveydelle.
Green Oy ja Yellow Oy ovat voineet ilmaista huolensa työmaan aiheuttamista turvallisuusongelmista lupaviranomaisille jo ennen rakennusluvan myöntämistä. Blue Oy:lle myönnetyssä
rakennusluvassa on maankäyttö- ja rakennusasetuksen mukaan myös muuten voitu asettaa
ehtoja, joiden tarkoituksena on rakennustyön haittojen välttäminen. Rakennusluvassa tai jopa
vielä rakennustyön aikana viranomaiset voivat esimerkiksi määrätä työmaan aitaamisesta,
suojarakenteista henkilö- ja omaisuusvahinkojen estämiseksi, toimenpiteistä liikenne- ja muiden häiriöiden välttämiseksi sekä rakennustyön järjestämisestä niin, ettei työmaasta aiheudu
kohtuutonta haittaa Yellow Oy:lle, Green Oy:lle tai työmaan lähellä liikkuville henkilöille.
Vaikka Blue Oy:n lupaehdoissa ei olisikaan erityisiä ehtoja työmaan ulkopuolelle kohdistuviin vaaroihin liittyen, rakennushankkeeseen osallistuvien tahojen on rakennustyön turvallisuudesta säädetyn valtioneuvoston päätöksen mukaan huolehdittava siitä, ettei työstä aiheudu
vaaraa työmaalla työskenteleville eikä muillekaan työn vaikutuspiirissä oleville henkilöille.
Työturvallisuuslaissa on erityisiä kohtia, joissa säädetään Blue Oy:n rakennustyömaalla töissä
olevien turvallisuudesta (yhteinen rakennustyömaa). Nämä kohdat eivät kuitenkaan koske
työmaan lähettyvillä työskenteleviä Green Oy:n ja Yellow Oy:n ja näiden yhteistyöyritysten
palveluksessa olevia henkilöitä (eivätkä myöskään Blue Oy:n henkilökuntaa silloin kun nämä
eivät osallistu rakennustyöhön). Näiden henkilöiden osalta sovelletaan työnantajien normaalia
huolehtimis- ja selvilläolovelvollisuutta.
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Lisäksi laki eräistä naapuruussuhteista (26/1920) määrää, ettei Blue Oy saa käyttää kiinteistöänsä siten, että naapureille aiheutuu kohtuutonta rasitusta esimerkiksi pölystä, melusta, tärinästä tai muista vastaavista vaikutuksista.
Rakennusvalvontaviranomainen voi Blue Oy:n hakemuksesta ja Yellow Oy:tä tai Green Oy:tä
kuultuaan, antaa luvan Blue Oy:lle naapurin alueen käyttämiseen Blue Oy:lle välttämättömän
rakennustyön tai muun toimenpiteen suorittamiseksi, jollei tästä aiheudu naapurille sanottavaa
haittaa tai häiriötä. Blue Oy:n on toimenpiteen jälkeen kunnostettava naapurin alue ja saatettava se käyttöä edeltäneeseen tilaan.
Teollisuuspuistossa, jossa käsitellään kemikaaleja, tulee vielä ottaa huomioon, että työmaan ja
työmaakuljetusten vaikutuspiirissä saattaa olla vaaraa aiheuttavia kemikaaleja. Tällöin esim.
raskaat nostot tulee suunnitella siten, ettei nostoja tarvitse tehdä putkien tai säiliöiden yli. Mikäli tällaisia nostoja ei voida kohtuudella välttää, voidaan esimerkiksi sopia kemikaalien virtausten katkaisemisesta putkisillalla noston ajaksi.
Dokumenttien oikeellisuus on erityisen tärkeää teollisuuspuistossa, jossa on useampi toimija.
Rakennus- ja muutostöiden yhteydessä tulee täten päivittää piirustuksia ja muita dokumentteja, joista käy ilmi esim. kaapeleiden ja maanalaisten putkistojen sijainti.
Lainsäädäntöä
Laki eräistä naapuruussuhteista (26/1920)
17 §
Kiinteistöä, rakennusta tai huoneistoa ei saa käyttää siten, että naapurille, lähistöllä asuvalle tai kiinteistöä, rakennusta tai huoneistoa hallitsevalle aiheutuu kohtuutonta rasitusta ympäristölle haitallisista aineista, noesta, liasta, pölystä, hajusta, kosteudesta, melusta, tärinästä, säteilystä, valosta, lämmöstä tai
muista vastaavista vaikutuksista.
Arvioitaessa rasituksen kohtuuttomuutta on otettava huomioon paikalliset olosuhteet, rasituksen muu tavanomaisuus, rasituksen voimakkuus ja kesto, rasituksen syntymisen alkamisajankohta sekä muut vastaavat seikat.
Valtioneuvoston päätös rakennustyön turvallisuudesta 629/1994
3 § Rakennushankkeen osapuolten yleiset velvollisuudet, 1 mom.
Rakennushankkeessa on rakennuttajan, suunnittelijan, työnantajan ja itsenäisen työnsuorittajan yhdessä
ja kunkin osaltaan huolehdittava siitä, ettei työstä aiheudu vaaraa työmaalla työskenteleville eikä muillekaan työn vaikutuspiirissä oleville henkilöille.
Maankäyttö- ja rakennusasetus 895/1999
83 § Rakennustyön haittojen välttäminen
Rakennushankkeeseen ryhtyvän on huolehdittava katualueen tai muun yleisen alueen sekä kunnallisteknisten ja näitä vastaavien laitteiden varjelemisesta vahingolta ja vahinkojen korjaamisesta. Rakennusluvassa
tai rakennustyön aikana voidaan määrätä haittojen välttämiseksi tarpeellisista toimenpiteistä.
Lisäksi rakennusluvassa tai rakennustyön aikana voidaan määrätä työmaan aitaamisesta, suojarakenteista henkilö- ja omaisuusvahinkojen estämiseksi, toimenpiteistä liikenne- ja muiden häiriöiden välttämiseksi
sekä rakennustyön järjestämisestä niin, ettei työmaasta aiheudu kohtuutonta haittaa naapureille ja ohikulkijoille.
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Laki maankäyttö- ja rakennuslain muuttamisesta 476/2004
149 § Rakennustyön suoritus ja valvonta
Rakennustyö on suoritettava siten, että se täyttää tämän lain ja sen nojalla annettujen säännösten ja määräysten sekä hyvän rakennustavan vaatimukset.
Rakennustyön viranomaisvalvonta alkaa luvanvaraisen rakennustyön aloittamisesta ja päättyy loppukatselmukseen. Valvonta kohdistuu viranomaisen päättämissä työvaiheissa ja laajuudessa rakentamisen hyvän lopputuloksen kannalta merkittäviin seikkoihin.
Rakennustyöstä on ennen sen aloittamista tehtävä ilmoitus kunnan rakennusvalvontaviranomaiselle (aloittamisilmoitus). Rakennustyön aloittamisesta säädetään tarkemmin asetuksella.
Rakennusvalvontaviranomainen voi hakemuksesta antaa naapuria kuultuaan luvan naapurin alueen käyttämiseen hakijalle välttämättömän rakennustyön tai muun toimenpiteen suorittamiseksi, jollei tästä aiheudu naapurille sanottavaa haittaa tai häiriötä. Hakijan on toimenpiteen jälkeen kunnostettava naapurin
alue ja saatettava se käyttöä edeltäneeseen tilaan.
Valtioneuvoston asetus rakennustyön turvallisuudesta annetun valtioneuvoston päätökseen
muuttamisesta 702/2006
5 § Rakennuttajan laatimat eri asiakirjat ja täytäntöönpanon seuranta rakennustyössä
Rakennuttajan on laadittava rakennushankkeen vaativuus huomioon ottaen rakentamisen suunnittelua ja
valmistelua varten turvallisuusasiakirja, jossa on:
1) selvitettävä ja esitettävä rakennushankkeen ominaisuuksista, olosuhteista ja luonteesta aiheutuvat vaara- ja haittatekijät sekä rakennushankkeen toteuttamiseen liittyvät työturvallisuutta ja työterveyttä koskevat tiedot; tällöin on selvitettävä ja tunnistettava myös vaara- ja haittatekijät, jotka koskevat liitteessä 2
tarkoitettuja töitä; sekä
2) otettava huomioon työmaahan liittyvä teollinen tai muu siihen rinnastettava toiminta.
Valmisteltaessa rakentamisen toteutusta erillisinä urakoina rakennuttajan on töiden ja työvaiheiden yhteensovittamiseksi laadittava kirjalliset turvallisuussäännöt työntekijöiden ja muiden työmaalla työskentelevien turvallisuuden varmistamiseksi.
Rakennuttajan on laadittava kirjalliset menettelyohjeet, joiden mukaista toimintaa rakennuttaja edellyttää
rakennushankkeen osapuolilta työturvallisuutta ja työterveyttä koskevissa asioissa.
Rakennuttajan on huolehdittava tässä pykälässä tarkoitettujen asiakirjojen täytäntöönpanon seurannasta.
7 § Rakennustöiden turvallisuussuunnittelu
Päätoteuttajan on esitettävä rakennuttajalle tässä pykälässä tarkoitetut rakennustöiden työturvallisuutta
koskevat suunnitelmat.
Päätoteuttajan on tehtävä ennen rakennustöiden alkua kirjallisesti työturvallisuutta koskevat suunnitelmat, joiden mukaan eri töiden ja työvaiheiden tekeminen sekä ajoitus järjestetään siten, että työt ja työvaiheet voidaan tehdä turvallisesti ja aiheuttamatta vaaraa työmaalla työskenteleville tai muille työn vaikutuspiirissä oleville. Tällöin päätoteuttajan on riittävän järjestelmällisesti selvitettävä ja tunnistettava
työtehtävistä, työolosuhteista ja työympäristöstä aiheutuvat rakennustyön yleiset vaara- ja haittatekijät ottaen huomioon myös rakennuttajan turvallisuusasiakirjan tiedot. Vaara- ja haittatekijät on poistettava
asianmukaisesti sekä milloin niitä ei voida poistaa, arvioitava niiden merkitys työmaalla työskentelevien
ja muille työn vaikutuspiirissä olevien turvallisuudelle ja terveydelle.
Päätoteuttajan on otettava huomioon suunnittelussa myös turvallisuustoimenpiteet, jotka koskevat liitteessä 2 tarkoitettuja erityisiä turvallisuus- ja terveysvaaroja sisältäviä töitä.
Edellä 2 ja 3 momentissa säädetyn lisäksi suunnittelussa on kiinnitettävä erityistä huomiota ainakin seuraaviin seikkoihin:
1) työmaan järjestelyt sekä hyvän järjestyksen ylläpito työpisteissä ja materiaalien käsittelyssä eri rakennusvaiheissa;
2) räjäytys-, louhinta- ja kaivuutyöt;
3) maapohjan kantavuus ja kaivantojen tuenta;
4) rakennustyön aikainen sähköistys ja valaistus;
5) työmaaliikenne, kulkutiet sekä yleinen liikenne;
6) työmenetelmät;
7) koneiden ja laitteiden käyttö;
8) nostotyöt ja siirrot;
9) putoamissuojauksen toteuttaminen;
10) työ- ja tukitelinetyö;
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11) elementtien, muottien ja muiden suurten rakenteiden asennus;
12) purkutyö;
13) eri töiden ja työvaiheiden tosiasiallinen ajoitus ja kesto sekä niiden yhteensovittamisen järjestäminen
rakennustöiden edistymisen mukaan;
14) eri töiden ja työvaiheiden yhteensovittaminen rakennustyömaalla tai rakennustyön vaikutuspiirissä toteutettavan teollisen toiminnan, muiden vastaavien työtoimintojen ja yleisen liikenteen kanssa;
15) vaaraa aiheuttavat putkistot ja sähkökaapelit;
16) henkilönsuojainten käyttötarpeet ja -ajankohdat; sekä
17) toiminta tapaturmissa ja onnettomuustilanteissa.
Suunnitelmat on tehtävä kirjallisesti. Suunnitelmat on tarkistettava olosuhteiden muuttuessa, ja ne on
muutenkin pidettävä ajan tasalla.
8 § Rakennustyömaa-alueen käytön suunnittelu
Päätoteuttajan on esitettävä rakennuttajalle tässä pykälässä tarkoitetut rakennustyömaa-alueen käytön
suunnitelmat.
Päätoteuttajan on tehtävä kirjallinen rakennustyömaa-alueen käytön suunnitelma. Tällöin päätoteuttajan
on riittävän järjestelmällisesti selvitettävä ja tunnistettava työmaa-alueen järjestelyyn, toteutukseen ja
käyttöön liittyvät vaara- ja haittatekijät ottaen huomioon myös rakennuttajan turvallisuusasiakirjan tiedot.
Vaara- ja haittatekijät on poistettava asianmukaisesti sekä milloin niitä ei voida poistaa, arvioitava niiden
merkitys työmaalla työskentelevien ja muille työn vaikutuspiirissä olevien turvallisuudelle ja terveydelle.
Rakennustyömaa-alueen käytön suunnittelussa on kiinnitettävä erityistä huomiota tapaturmavaaran ja
terveyden haitan poistamisessa ja vähentämisessä ainakin seuraaviin seikkoihin:
1) toimisto-, henkilöstö- ja varastotilojen määrä ja sijainti;
2) koneiden ja laitteiden sijoitus;
3) kaivuu- ja täyttömassojen sijoitus;
4) rakennustarvikkeiden ja -aineiden lastaus-, purkaus- ja varastointipaikkojen sijoitus;
5) työmaaliikenne sekä sen ja yleisen liikenteen liittymiskohdat;
6) kulku-, nousu- ja kuljetustiet sekä niiden kunnossapito;
7) työmaan järjestys ja siisteys;
8) jätteiden sekä turvallisuudelle ja terveydelle vaaraa tai haittaa aiheuttavien materiaalien kerääminen,
säilyttäminen, poistaminen ja hävittäminen;
9) palontorjunta; sekä
10) varastointialueiden rajaaminen ja järjestäminen, erityisesti kun käsitellään turvallisuudelle ja terveydelle vaaraa tai haittaa aiheuttavia materiaaleja tai aineita.
Rakennustyömaa-alueen käytön suunnittelun keskeiset osat on esitettävä työmaasuunnitelmana kirjallisesti, tarvittaessa rakennus- ja työvaiheittain. Suunnitelmat on tarkistettava olosuhteiden muuttuessa, ja ne
on muutenkin pidettävä ajan tasalla.

4.6. Ympäristövaikutukset (melu, pöly, haju) teollisuuspuistossa
Eräitä naapuruussuhteita koskevan lain (26/1920)
17 § mukaan kiinteistöä, rakennusta tai huoneistoa ei saa käyttää siten, että naapurille, lähistöllä
asuvalle tai kiinteistöä, rakennusta tai huoneistoa
hallitsevalle aiheutuu kohtuutonta rasitusta ympäristölle haitallisista aineista, noesta, liasta, pölystä, hajusta, kosteudesta, melusta, tärinästä, säteilystä, valosta, lämmöstä tai muista vastaavista
vaikutuksista.
Teollisuuspuistossa edellä tarkoitettu toiminta on
yleensä luvanvaraista ja siitä säädetään ympäristönsuojelulaissa (86/2000).
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Arvioitaessa rasituksen kohtuuttomuutta on otettava huomioon paikalliset olosuhteet, rasituksen muu tavanomaisuus, rasituksen voimakkuus ja kesto, rasituksen syntymisen alkamisajankohta sekä muut vastaavat seikat. Se, jonka toiminnasta aiheutuu kohtuutonta rasitusta, voidaan velvoittaa poistamaan rasitus. Jos rasitus aiheutuu toiminnasta, joka on ympäristönsuojelulain mukaan luvan- tai ilmoituksenvaraista, se määrätään poistettavaksi tämän lain 26/1920
nojalla. Muissa tapauksissa asia ratkaistaan terveydensuojelulain (763/1994) nojalla.
Aiemmin ympäristölupaa käsiteltäessä lupia myönnettiin toimintakokonaisuuksille, jotka
muodostuivat pääasiallisesta toiminnasta ja sitä palvelevista samalle toiminta-alueelle sijoitetuista toiminnoista, jos ne muodostivat teknisesti ja tuotannollisesti kokonaisuuden, jonka
ympäristövaikutuksia tai jätehuoltoa oli tarpeen tarkastella yhdessä. Tämä kohta on vuonna
2005 poistettu ympäristösuojeluasetuksesta ja nykyään teollisuuspuiston yrityksille myönnetään erilliset ympäristöluvat.
4.6.1. Ympäristövaikutukset case 1: Pölyn leviäminen
Blue Oy käsittelee hienojakoista pölyävää ainetta, jota
tuulen mukana leviää Green Oy:n ja Yellow Oy:n alueille. Leviävä pöly aiheuttaa laitteiden ja ympäristön likaantumista.
Tietyissä prosessivaiheissa tapahtuvat pöllähdykset aiheuttavat Green Oy:n ja Yellow Oy:n näkemysten mukaan niille huomattavaa haittaa.
Tarkasteltava tapaus
Mitä velvoitteita pölyävän aineen käsittelijällä Blue Oy:llä on? Miten naapuriyritykset voivat
toimia pölystä aiheutuvan haitan vähentämiseksi?
Ratkaisuehdotus
Blue Oy:llä tulee olla voimassa oleva ympäristölupa. Toiminnasta aiheutuvan pölypitoisuuden
tulee myös saada sellaiselle tasolle, ettei se työturvallisuuslain perusteella edellytä pölypitoisuuksien alentamista työilmassa.
Teollisuuspuiston yritykset voivat neuvotteluteitse pyrkiä pölyämisen vaikutusten vähentämiseen. Jos neuvottelut eivät tuota tulosta, voi kohtuuttoman haitan kärsijä ympäristönsuojelulain 58 §:n perusteella anoa, että Blue Oy:lle ympäristöluvan myöntänyt viranomainen muuttaa luvan ehtoja. Lupaa on muutettava myös, jos toiminnasta aiheutuva pilaantuminen tai sen
vaara poikkeaa olennaisesti ennalta arvioidusta. Jos Blue Oy:llä ei ole lupaa, voi lupaviranomainen arvioida tulisiko lupahakemus jättää.
Siellä missä ilman epäpuhtauksien, esimerkiksi pölyn, syntymistä ei voida estää, on pölyjen
leviäminen mahdollisuuksien mukaan estettävä eristämällä pölyn lähde tai sijoittamalla se suljettuun tilaan tai laitteeseen niin, että sitä ei työilmassa esiinny työntekijää vahingoittavassa
tai häiritsevässä määrin. Ellei tämä ole mahdollista, ilman epäpuhtaudet on riittävässä määrin
koottava ja poistettava tarkoituksenmukaisella tavalla.
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Lainsäädäntöä
Ympäristönsuojelulaki (86/2000)
28 § Yleinen luvanvaraisuus
Ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheuttavaan toimintaan on oltava lupa (ympäristölupa). Asetuksella
säädetään tarkemmin luvanvaraisista toiminnoista.
Ympäristölupa on lisäksi oltava:
1) toimintaan, josta saattaa aiheutua vesistön pilaantumista eikä kyse ole vesilain 1 luvun 19 §:ssä tarkoitetusta toiminnasta;
2) jätevesien johtamiseen, josta saattaa aiheutua vesilain 1 luvun 2 §:ssä tarkoitetun uoman tai altaan pilaantumista;
3) toimintaan, josta saattaa ympäristössä aiheutua eräistä naapuruussuhteista annetun lain (26/1920) 17
§:n 1 momentissa tarkoitettua kohtuutonta rasitusta;
4) jätteen laitos- tai ammattimaiseen hyödyntämiseen tai käsittelyyn;
5) öljyn ja kaasun etsintäporaukseen ja esiintymän hyväksikäyttöön sekä muuhun niihin liittyvään toimintaan Suomen aluevesillä ja talousvyöhykkeellä.
Luvan saaneen toiminnan päästöjä tai niiden vaikutuksia lisäävään tai muuhun olennaiseen toiminnan
muuttamiseen on oltava lupa. Lupaa ei kuitenkaan tarvita, jos muutos ei lisää ympäristöön kohdistuvia
vaikutuksia tai riskejä eikä lupaa toiminnan muutoksen vuoksi ole tarpeen tarkistaa.
58 §, 1 mom. Luvan muuttaminen
Luvan myöntäneen viranomaisen on luvanhaltijan, valvontaviranomaisen, asianomaisen yleistä etua valvovan viranomaisen tai haitankärsijän hakemuksesta muutettava lupaa, jos
1) toiminnasta aiheutuva pilaantuminen tai sen vaara poikkeaa olennaisesti ennalta arvioidusta;
2) toiminnasta aiheutuu tässä laissa kielletty seuraus;
3) parhaan käyttökelpoisen tekniikan kehittymisen vuoksi päästöjä voidaan vähentää olennaisesti enemmän ilman kohtuuttomia kustannuksia;
4) olosuhteet ovat luvan myöntämisen jälkeen olennaisesti muuttuneet; tai
5) se on tarpeen Suomea sitovan kansainvälisen velvoitteen täytäntöön panemiseksi annettujen säädösten
noudattamiseksi.
Laki eräistä naapuruussuhteista (26/1920)
17 §
Kiinteistöä, rakennusta tai huoneistoa ei saa käyttää siten, että naapurille, lähistöllä asuvalle tai kiinteistöä, rakennusta tai huoneistoa hallitsevalle aiheutuu kohtuutonta rasitusta ympäristölle haitallisista aineista, noesta, liasta, pölystä, hajusta, kosteudesta, melusta, tärinästä, säteilystä, valosta, lämmöstä tai
muista vastaavista vaikutuksista.
Arvioitaessa rasituksen kohtuuttomuutta on otettava huomioon paikalliset olosuhteet, rasituksen muu tavanomaisuus, rasituksen voimakkuus ja kesto, rasituksen syntymisen alkamisajankohta sekä muut vastaavat seikat.
18 §
Se, jonka toiminnasta on aiheutunut kohtuutonta rasitusta, on velvollinen poistamaan rasituksen tai, jos
rasituksen poistaminen ei muutoin ole mahdollista, lopettamaan toiminnan kokonaan ja korvaamaan rasituksesta aiheutuneen vahingon. Jos kyse on ympäristövahingosta, sovelletaan kuitenkin ympäristövahinkojen korvaamisesta annettua lakia.
Edellä 1 momentissa tarkoitetun toiminnan luvanvaraisuudesta säädetään ympäristönsuojelulaissa.
19 §
Jos rasitus aiheutuu toiminnasta, joka on ympäristönsuojelulain mukaan luvan- tai ilmoituksenvaraista,
sitä ei saa määrätä poistettavaksi tämän lain nojalla.
Jos muusta kuin 1 momentissa tarkoitetusta toiminnasta johtuva rasitus saattaa aiheuttaa terveydellistä
haittaa, ei rasitusta saa määrätä poistettavaksi tai vahinkoa tuomita korvattavaksi ennen kuin asia on
lainvoimaisesti ratkaistu terveydensuojelulain nojalla.
20 §
Kohtuuttoman rasituksen poistamista tai rasitusta aiheuttavan toiminnan lopettamista kokonaan sekä rasituksesta aiheutuneen vahingon korvaamista on vaadittava rasituksen aiheuttajan kotipaikan tai rasituksen
ilmenemispaikkakunnan käräjäoikeudessa taikka siinä käräjäoikeudessa, jonka tuomiopiirissä rasituksen
aiheuttanut toiminta sijaitsee.
Kohtuuttoman rasituksen poistamista tai rasitusta aiheuttavan toiminnan lakkauttamista on vaadittava
viimeistään kolmen vuoden kuluttua siitä kun kohtuuton rasitus ilmeni.
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Työturvallisuuslaki (738/2002)
37 § Ilman epäpuhtaudet
Työpaikalla, jossa esiintyy ilman epäpuhtauksia, kuten pölyä, savua, kaasua tai höyryä työntekijää vahingoittavassa tai häiritsevässä määrin, on niiden leviäminen mahdollisuuksien mukaan estettävä eristämällä
epäpuhtauden lähde tai sijoittamalla se suljettuun tilaan tai laitteeseen. Ilman epäpuhtaudet on riittävässä
määrin koottava ja poistettava tarkoituksenmukaisen ilmanvaihdon avulla.
38 §: Kemialliset tekijät ja työssä käytettävät vaaralliset aineet
Työntekijän altistuminen turvallisuudelle tai terveydelle haittaa tai vaaraa aiheuttaville kemiallisille tekijöille on rajoitettava niin vähäiseksi, ettei näistä tekijöistä aiheudu haittaa tai vaaraa työntekijän turvallisuudelle tai terveydelle taikka lisääntymisterveydelle. Erityisesti on huolehdittava myrkytyksen, hapen
puutteen tai muun vastaavan vakavan vaaran ehkäisemiseksi tarpeellisista suojelutoimenpiteistä.
Käsiteltäessä, säilytettäessä tai siirrettäessä räjähtäviä, tulenarkoja, syövyttäviä tai muita vastaavaa vaaraa aiheuttavia aineita on noudatettava erityistä varovaisuutta. Työntekijöille on annettava vaarallisista
aineista työnteon kannalta tarpeelliset tiedot.
Valtioneuvoston asetuksella voidaan antaa tarkempia säännöksiä kemiallisista tekijöistä ja niiden tunnistamisesta, altistuksen luonteesta, sen kestosta ja arvioinnista, raja-arvoista, torjuntatoimenpiteistä sekä
vaarallisten aineiden käsittelystä, siirtämisestä ja säilyttämisestä.
Sosiaali- ja terveysministeriön asetuksella voidaan antaa tarkempia säännöksiä kemiallisten altisteiden
haitalliseksi tunnetuista pitoisuuksista ja altistuksen ohjeraja-arvoista sekä altisteilta suojautumisen teknisistä yksityiskohdista ja menettelytavoista.

4.6.2. Ympäristövaikutukset case 2: Meluhaitat
Teollisuuspuiston alueella Yellow Oy:n toiminta aiheuttaa melua, joka leviää Green Oy:n ja Blue Oy:n alueelle.
Ajoittain melu on häiritsevän kovaa koko teollisuuspuiston alueella.
Tarkasteltava tapaus
Mitä velvoitteita teollisuuspuiston eri työnantajilla on
meluun liittyen? Miten melusta aiheutuva haitta tulee
selvittää?
Ratkaisuehdotus
Melu kuuluu ympäristönsuojelulain (86/2000) tarkoittamiin päästöihin, jotka voivat aiheuttaa
ympäristön pilaantumista. Lisäksi melusta ja sen torjunnasta on työturvallisuuslain (738/2002)
nojalla säädetty Valtioneuvoston asetuksessa työntekijöiden suojelemisesta melusta aiheutuvilta vaaroilta (85/2006).
Teollisuuspuiston työnantajien on hyvä tehdä yhteinen meluun liittyvä selvitys ja määritys.
Tämän perusteella voidaan yhdessä arvioida haitta- ja vaaratekijöiden merkitys yritysten työntekijöiden turvallisuudelle ja terveydelle (riskin arviointi).
Riskin arvioinnissa on otettava huomioon altistuksen taso, tyyppi ja kesto sekä altistuksen
toiminta- ja raja-arvot. Riskin arviointi on pidettävä ajan tasalla ja tarkistettava erityisesti, kun
työmenetelmissä tai työolosuhteissa on tapahtunut riskin arvioinnin kannalta merkittäviä
muutoksia tai kun työntekijöiden terveydentilan seuranta osoittaa sen tarpeelliseksi.
Melun aiheuttajana Yellow Oy:n on poistettava melulle altistumisesta työntekijöiden terveydelle tai turvallisuudelle aiheutuvat vaarat ja haitat. Ellei poistaminen ole mahdollista, Yellow
Oy:n on vähennettävä vaarat ja haitat mahdollisimman alhaiselle tasolle ottaen huomioon tekninen kehitys ja vaaran tai haitan ehkäisemiseksi tai vähentämiseksi käytettävissä olevat toimenpiteet. Toissijaisesti työntekijöiden tulee ottaa käyttöön asianmukaisia kuulonsuojaimia.
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Ympäristölupaviranomaiset eivät toistaiseksi ole lupapäätöksissään kiinnittäneet huomiota
melutasoon teollisuuspuistojen eri osissa, vaan mahdolliset rajoitukset ovat koskeneet vain
tehdasalueen ulkopuolista melutasoa. Tyypillisesti toiminnanharjoittajaa on määrätty huolehtimaan siitä, että laitoksen toiminnan aikana melutaso lähimpien melulle alttiiden teollisuusalueen ulkopuolisten kohteiden piha-alueilla ei ylitä ekvivalenttimelutasoa (LAeq) 55 dB(A)
päivällä (klo 7 - 22) eikä 50 dB(A) yöllä (klo 22 - 7).
Valtioneuvoston asetus työntekijöiden suojelemisesta melusta aiheutuvilta vaaroilta antaa melualtistukselle seuraavia toiminta- ja raja-arvoja, joita on syytä noudattaa myös kun aiheutetaan melua, jolle toisen työnantajan työntekijä altistuu tai kun oma työntekijä altistuu toisen
toiminnanharjoittajan aiheuttamalle melulle:
• Päivittäisen melualtistuksen alempi toiminta-arvo on 80 dB ja ylempi toiminta-arvo on 85
dB. Äänen huippupaineen alempi toiminta-arvo on 112 Pa ja ylempi toiminta-arvo on 140
Pa.
• Päivittäisen melualtistuksen raja-arvo on 87 dB. Äänen huippupaineen raja-arvo on 200
Pa. Raja-arvoa mitattaessa on otettava huomioon työntekijän käyttämien kuulonsuojainten vaimentava vaikutus.
Työssä, jossa työntekijän päivittäinen altistuminen melulle vaihtelee huomattavasti työpäivästä toiseen, voidaan yllämainittujen raja-arvojen soveltamisessa käyttää päivittäisen arvon sijasta viikoittaista arvoa edellyttäen, että riittävällä seurannalla osoitettu viikoittainen melualtistus ei ylitä altistuksen raja-arvoa 87 dB ja että työhön liittyvät vaarat ja haitat saatetaan
mahdollisimman vähäisiksi.
Mainittakoon lopuksi, että ulkona käytettävien laitteiden melupäästöistä annetulla valtioneuvoston asetuksella (621/2001) rajoitetaan ulkona käytettävien laitteiden ympäristöön aiheuttamia melupäästöjä.
Lainsäädäntöä
Valtioneuvoston asetus työntekijöiden suojelemisesta melusta aiheutuvilta vaaroilta
(85/2006)
6 § Melualtistuksen selvittäminen ja tunnistaminen
Työnantajan on selvitettävä työntekijöiden mahdollinen altistuminen melulle ja sen mukaisesti tunnistettava melua aiheuttavat tekijät.
12 §, 1 mom. Altistuksen ennaltaehkäiseminen tai vähentäminen
Työnantajan on poistettava melulle altistumisesta työntekijän terveydelle tai turvallisuudelle aiheutuvat
vaarat ja haitat tai ellei tämä ole mahdollista, vähennettävä ne mahdollisimman alhaiselle tasolle ottaen
huomioon tekninen kehitys ja vaaran tai haitan ehkäisemiseksi tai vähentämiseksi käytettävissä olevat
toimenpiteet.
Laki eräistä naapuruussuhteista (26/1920)
17 §
Kiinteistöä, rakennusta tai huoneistoa ei saa käyttää siten, että naapurille, lähistöllä asuvalle tai kiinteistöä, rakennusta tai huoneistoa hallitsevalle aiheutuu kohtuutonta rasitusta ympäristölle haitallisista aineista, noesta, liasta, pölystä, hajusta, kosteudesta, melusta, tärinästä, säteilystä, valosta, lämmöstä tai
muista vastaavista vaikutuksista.
Arvioitaessa rasituksen kohtuuttomuutta on otettava huomioon paikalliset olosuhteet, rasituksen muu tavanomaisuus, rasituksen voimakkuus ja kesto, rasituksen syntymisen alkamisajankohta sekä muut vastaavat seikat.
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18 §
Se, jonka toiminnasta on aiheutunut kohtuutonta rasitusta, on velvollinen poistamaan rasituksen tai, jos
rasituksen poistaminen ei muutoin ole mahdollista, lopettamaan toiminnan kokonaan ja korvaamaan rasituksesta aiheutuneen vahingon. Jos kyse on ympäristövahingosta, sovelletaan kuitenkin ympäristövahinkojen korvaamisesta annettua lakia.
Edellä 1 momentissa tarkoitetun toiminnan luvanvaraisuudesta säädetään ympäristönsuojelulaissa.
19 §
Jos rasitus aiheutuu toiminnasta, joka on ympäristönsuojelulain mukaan luvan- tai ilmoituksenvaraista,
sitä ei saa määrätä poistettavaksi tämän lain nojalla.
Jos muusta kuin 1 momentissa tarkoitetusta toiminnasta johtuva rasitus saattaa aiheuttaa terveydellistä
haittaa, ei rasitusta saa määrätä poistettavaksi tai vahinkoa tuomita korvattavaksi ennen kuin asia on
lainvoimaisesti ratkaistu terveydensuojelulain nojalla.
20 §
Kohtuuttoman rasituksen poistamista tai rasitusta aiheuttavan toiminnan lopettamista kokonaan sekä rasituksesta aiheutuneen vahingon korvaamista on vaadittava rasituksen aiheuttajan kotipaikan tai rasituksen
ilmenemispaikkakunnan käräjäoikeudessa taikka siinä käräjäoikeudessa, jonka tuomiopiirissä rasituksen
aiheuttanut toiminta sijaitsee.
Kohtuuttoman rasituksen poistamista tai rasitusta aiheuttavan toiminnan lakkauttamista on vaadittava
viimeistään kolmen vuoden kuluttua siitä kun kohtuuton rasitus ilmeni.
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MAANVUOKRASOPIMUSESIMERKKI
Sopimusosapuolet
Vuokranantaja
Blue Oy
Teollisuuspuistonkatu 1a
Vuokralainen
Yellow Oy
Teollisuuspuistonkatu 1b
Sopimuksen tausta ja tarkoitus
Vuokranantaja ja Vuokralainen ovat tällä päivämäärällä sopineet, että Vuokranantajan teollisuuspuistossa omistama maa-alue annetaan määräajaksi vuokralle Vuokralaiselle määräsuuruista maksua vastaan.
Vuokra-alue on tarkoitettu teolliseen toimintaan ja sillä sijaitsee tuotantolaitos, jonka pääasiallinen käyttötarkoitus on tuottaa nestemäisiä ja pastamaisia kemikaaleja rakennusteollisuuden
tarpeisiin. Vuokra-alue ja sillä olevat rakennukset ja rakennelmat ovat olleet Vuokranantajan
käytössä. Vuokralaisella on tarkoitus jatkaa toimintaa entisellään tai vain hieman sitä muuttaen.
Määritelmät
Teollisuuspuisto
Teollisuuspuisto on itsenäisten tuotantolaitosten, yritysten ja toimijoiden keskittymä.
Teollisuuspuiston yrityksistä suurin osa on itsenäisiä toimijoita, jotka hallitsevat omistustensa tai sopimustensa kautta alueitaan ja vastaavat lainsäädännön mukaisesti kukin
osaltaan toiminnastaan ja sen turvallisuudesta. Koska teollisuuspuiston yritykset sijaitsevat saman aidan sisäpuolella, niillä on yhteisiä liikennöinti- ja kulkuväyliä. Tuotantoprosessien, yhteisen infrastruktuurin ja maantieteellisen läheisyyden takia eri tahojen on
syytä ottaa teollisuuspuiston muut yritykset huomioon.
Teollisuuspuistossa toimii tuotantoyritysten lisäksi kumppanuusyrityksiä, jotka tarjoavat
erilaisia palveluja tuotannollista toimintaa harjoittaville yrityksille. Esimerkkejä näistä
ovat tuotantolaitosten huolto- ja kunnossapitopalvelut, teollisuuden jätehuolto- ja puhtaanapitopalvelut sekä teollisuuspuiston infrastruktuurin ylläpito- ja kehittämispalvelut,
joita ovat veden toimitus, lämmönvälitys, tiestön ja pysäköintialueiden hoito, aluevartiointi jne.
Yhteinen työpaikka
Työturvallisuuslain (738/2002) 6. luvun 49 § - 54 §:ssä tarkastellaan ns. yhteistä työpaikkaa. Teollisuuspuisto poikkeaa yhden päätoimijan ja sen alihankkijoina toimivien
yritysten yhteisöstä, eikä teollisuuspuistoa lasketa yhdeksi yhteiseksi työpaikaksi. Vuokra-alueella osa toiminnoista tullee silti tarkasteltavaksi työturvallisuuslaissa määriteltyjen yhteisen työpaikan kriteerien pohjalta.
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Yhteisten vaarojen työpaikka
Vuokra-alueella ei sopimuksen voimaantulohetkellä ole hallia tai muuta työtilaa, jota tulisi tarkastella työturvallisuuslain (738/2002) 54 §:n tarkoittamien yhteisten vaarojen
työpaikkojen kriteerein.
Toiminnallinen kokonaisuus
Yritykset, joiden vaarallisten kemikaalien säiliöt tai astiat ovat samassa suoja-altaassa
muodostavat Turvatekniikan keskuksen määritelmän mukaan vaarallisten kemikaalien
teollisesta käsittelystä ja varastoinnista annetun asetuksen (59/1999) 30 §:n mukaisen
toiminnallisen kokonaisuuden. Näin ollen Yellow Oy ja Blue Oy muodostavat teollisuuspuistossa toiminnallisen kokonaisuuden. Koska kumpikaan laitos ei ole asetuksen
59/1999 tarkoittama toimintaperiaate- tai turvallisuusselvityslaitos, koskee toiminnallisen kokonaisuuden velvoite vain tietojenvaihtoa onnettomuusvaaroista ja naapurilaitoksen onnettomuusvaarojen huomioonottamista sisäisessä pelastussuunnitelmassa.
Vuokrauksen kohde
Maapohja
Määräala, jonka sijainti ja rajat on osapuolten toimesta merkitty maastoon ja liitteenä A
olevaan karttaan.
Rakennukset
Vuokra-alueella sijaitsevien rakennusten omistusoikeus luovutetaan Vuokralaiselle samanaikaisesti tämän sopimuksen kanssa solmittavasta erillisestä sopimuksesta ilmenevin ehdoin. Rakennukset on yksilöity tämän sopimuksen liitteessä B.
Kohteen käyttötarkoitus ja kunto
Vuokra-alue sijaitsee 1997 hyväksytyssä yleiskaavassa tuotannon ja varastoinnin alueeksi (T)
varatulla alueella. Vuonna 2002 vahvistetussa asemakaavassa vuokra-alue sijoittuu teollisuusja varastorakennusten korttelialueelle (Tkem), joka on varattu kemianteollisuudelle, energiahuollolle, jätteen käsittelylle ja sijoitukselle sekä em. toimintoihin liittyville liitännäistoiminnoille. Alueella voidaan käyttää ja varastoida vaarallisia kemikaaleja.
Aiemmasta toiminnasta johtuen vuokra-alueella on tiedossa olevia saastuneita maa-alueita
(liite C). Näitä alueita ei nyt kunnosteta toiminnanharjoittajan vaihtuessa, vaan vasta alueen
maankäytön muuttuessa. Liitteessä C mainittujen vanhojen saastuneiden alueiden kunnostuksesta vastaa Vuokranantaja. Mikäli Vuokralaisen toiminta aiheuttaa maaperän saastumista,
vastaa Vuokralainen tästä johtuvasta kunnostuksesta. Ennen kunnostusta alueelle tulee laatia
kunnostussuunnitelma, joka perustuu riittäviin tutkimuksiin, joissa on määritelty saastumisen
laatu ja laajuus.
Hyödykkeet
Vuokranantaja sitoutuu järjestämään seuraavat hyödykkeet Vuokralaisen käyttöön koko vuokra-ajaksi:
• Sähkö 230 V
• Sähkö 380 V
• Kylmä vesi
• Lämmin vesi
• Jäähdytysvesi (merivesi)
• Matalapainehöyry
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• Teollisuusviemäri
• Saniteettiviemäri
• Nestekaasu
• Lankayhteys puhelinverkkoon
• Tietoliikenneyhteys
• Sprinkleri
• Palohälytys
• Ulkovalaistus
• [Muita hyödykkeiksi laskettavia voivat olla esim. polttoöljy ja jätevesien käsittelykemikaalit]
Vuokralainen ei sitoudu käyttämään Vuokranantajan tarjoamia hyödykkeitä. Vuokranantajan
velvollisuus ylläpitää palvelua lakkaa, jos Vuokralainen ei ole käyttänyt kyseistä palvelua
kuuteen (6) kuukauteen.
Vuokralainen sitoutuu toimittamaan typpi- ja happikaasuja koko teollisuuspuiston tarpeisiin,
niin kauan kuin näille kaasuille on jatkuvaa tai usein toistuvaa kysyntää. Vuokralaisen velvollisuus ylläpitää palvelua lakkaa, jos kyseistä palvelua ei ole käytetty kuuteen (6) kuukauteen.
Hyödykkeistä laskutetaan kulutuksen mukaan. Maksuista tehdään erilliset sopimukset. Korvausten tulee olla kohtuulliset.
Vuokra-aika ja irtisanominen
Vuokra-aika
Vuokra-aika on 30 vuotta tämän sopimuksen allekirjoittamisesta lukien.
Irtisanominen
Vuokranantaja voi irtisanoa vuokrasopimuksen seuraavilla perusteilla:
1) kun Vuokralainen tämän vuokrasopimuksen vastaisesti on siirtänyt vuokraoikeuden
tai luovuttanut vuokra-alueen tai sen osan hallinnan toiselle;
2) kun Vuokralainen on laiminlyönyt vuokramaksun määräaikaisen suorittamisen, eikä
saatuaan siihen kehotuksen täytä maksuvelvollisuuttaan viimeistään kuukauden kuluessa
kehotuksesta tai samassa ajassa aseta hyväksyttävää vakuutta;
3) kun Vuokralainen on olennaisesti laiminlyönyt vuokra-alueen ja siihen kuuluvan
omaisuuden kunnossapitovelvollisuuden tai kun hän on tämän vuokrasopimuksen vastaisesti käyttänyt vuokra-aluetta tai siihen kuuluvaa omaisuutta, eikä siihen kehotuksen
saatuaan ole korjannut laiminlyöntiään tai menettelyään hänelle asetetussa kohtuullisessa määräajassa;
4) kun Vuokralainen ei ole noudattanut teollisuuspuiston yhteisesti sovittuja turvallisuus- ja ympäristönsuojeluohjeita.
[5) … n) Muita vuokrasopimuksen irtisanomiseen liittyviä kohtia]
Kun vuokrasopimus edellä sanotulla perusteella on irtisanottu, päättyy vuokrasuhde välittömästi irtianomisen tapahduttua. Vuokranantajalla on oikeus saada vuokrasuhteen
ennenaikaisesta lakkaamisesta hänelle aiheutuneesta vahingosta korvaus Vuokralaiselta.
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Vuokra
Vuokra on ……. euroa.
Edellä mainittu vuokra on sidottu elinkustannusindeksiin.
[Muita vuokraan ja sen maksamiseen liittyviä kohtia, esim. kiinteistöveron maksaminen]
Vuokranantajan velvollisuudet
• [Normaalit velvollisuudet]
• Lisävelvoitteet
Vuokralaisen velvollisuudet
• [Normaalit velvollisuudet]
• Lisävelvoitteet
Vastuunrajoitus
Vuokranantaja vastaa aiemmasta toiminnasta johtuen vuokra-alueella tiedossa olevien (liite
C) saastuneiden maa-alueiden mahdollisesta kunnostamisesta. Vuokralainen vastaa omasta
toiminnastaan johtuvasta saastuneen maaperän kunnostamisesta.
Vuokraoikeuden siirtäminen
[Sovittava voiko vuokraoikeuden siirtää esim. vuokrata edelleen tai ottaa alivuokralainen ja
millaisin ehdoin.]
Sopimuksen tarkistusmenettelyt
Tähän sopimukseen liittyvää vuokraa tarkistetaan vuosittain.
Teollisuuspuistossa toimivien yritysten tuotantoprosessien, yhteisen infrastruktuurin ja maantieteellisen läheisyyden takia eri tahojen on otettava teollisuuspuiston muut yritykset huomioon keskinäisiä sopimuksia solmiessaan. Tätä sopimusta ei saa tarkistaa siten, että se on ristiriidassa teollisuuspuiston yhteisesti hyväksyttyjen ohjeiden kanssa. Tätä sopimusta tulee viipymättä tarkistaa, jos muutokset teollisuuspuiston ohjeissa antavat siihen aihetta.
Rakennusoikeuteen liittyvät asiat
Vuokranantajalla on tarvittaessa oikeus omaa tarvettaan varten rakentaa vuokra-alueelle sähkö-, puhelin-, vesi- ja viemärijohtoja sekä muita vastaavia johtoja ja laitteita. Mikäli tästä aiheutuu vahinkoa tai haittaa Vuokralaiselle, on Vuokranantajan se korvattava.
Vuokralaisella on oikeus vuokrasopimuksen tarkoitusta vastaavasti käyttää vuokra-aluetta ja
kaikkea sillä olevaa. Vuokralainen ei kuitenkaan saa ilman Vuokranantajan suostumusta kaataa tai vahingoittaa vuokra-alueella kasvavia puita tai pensaita.
Vuokranantaja sitoutuu myötävaikuttamaan, mikäli Vuokralainen olemassa olevien lupien ja
viranomaispäätösten puitteissa haluaa rakentaa lisärakennuksia vuokra-alueelle. Tässä yhtey4
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dessä Vuokranantajan tulee kuitenkin ottaa huomioon teollisuuspuistossa toimivien muiden
toiminnanharjoittajien tulevat laajennustarpeet.
Vuokranantajan tulee kuulla Vuokralaista, silloin kun hänen omistamalle tai hallitsemalle
maalle teollisuuspuistossa suunnitellaan lisärakentamista, joka saattaa vaikuttaa vuokraalueen jäljelle jääviin rakennusoikeuksiin.
Pääsy vuokratulle alueelle
Vuokralaiselle turvataan vapaa pääsy vuokra-alueelle Vuokranantajan liikenneohjeessa ja liikennesuunnitelmassa (liite D) esitettyjä reittejä pitkin. Vuokralaisen on noudatettava teollisuuspuiston vartiointiin, kulkulupiin, vierailijakäynteihin, lukituksiin, liikennesääntöihin yms.
liittyviä ehtoja.
Teollisuuspuiston sisäinen liikenne
Vuokralaisella on oikeus käyttää teollisuuspuiston yhteisiä kulkuväyliä liitteen D liikenneohjeessa ja -suunnitelmassa esitettyjen rajoitusten puitteissa.
Vuokralaisella on oikeus ja velvollisuus omalla kustannuksellaan osallistua teollisuuspuiston
liikenneohjeen ja -suunnitelman päivitystyöhön. Teollisuuspuiston liikenneohjeessa määrätään väylien kunnossapidosta, valaistuksesta, opasteista, pelastusteiden ja pysäköinnin järjestämisestä, sekä purku- ja lastausalueista.
Erityiskuljetuksista (korkeat, erityisraskaat jne.) teollisuuspuistossa on aina sovittava niiden
maanomistajien ja muiden osapuolten kanssa, joiden toimintaan kuljetus vaikuttaa tai saattaa
vaikuttaa.
Vuokra-alueella sijaitsee teollisuuspuistossa liikkuvien henkilöiden yhteisessä käytössä olevia
kulkuväyliä (liite C). Vuokra-alueellaan Vuokralaisella on oikeus rajoittaa muiden tahojen
kulkuoikeuksia muualla kuin näillä väylillä, ottaen kuitenkin huomioon Vuokranantajan ja
mahdollisten muiden tahojen oikeus päästä korjaamaan tai huoltamaan vastuullaan olevia laitteita tai infrastruktuuria.
Mikäli vuokra-alueen yhteisessä käytössä olevilla kulkuväylillä liikkuvien henkilöiden turvallisuutta ei voida taata, tulee vaihtoehtoisista kulkureiteistä sopia päivittämällä teollisuuspuiston liikennesuunnitelma. Samalla tavoin toimitaan, jos Vuokralaisen palveluksessa olevien
turvallista pääsyä vuokra-alueelle ei voida varmistaa.
Kunnossapito
Vuokra-alueen rajojen sisäpuolella olevien laitteiden, rakennelmien, teiden ja muun infrastruktuurin omistusoikeus ja kunnossapitovastuu, liitteessä B mainittuja rakennuksia ja niissä
olevia laitteita lukuun ottamatta, jää Vuokranantajalle.
Vuokrasuhteen kestäessä Vuokranantaja on oikeutettu teettämään vuokra-alueella tavanmukaisia korjaus- ja muutostöitä ilmoitettuaan niistä etukäteen Vuokralaiselle. Olennaisista haittaa tai häiriötä aiheuttaviin korjaus- ja muutostöihin Vuokranantaja saa ryhtyä ilmoitettuaan
siitä kahta kuukautta ennen sanottua ajankohtaa, ellei muuta yhteisesti sovita.
Vuokranantaja sitoutuu pitämään infrastruktuurin normaalissa kunnossa seuraavin rajoituksin:
5
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Kulkuväylien kunnossapito
Vuokralainen vastaa lumenpoistosta ja hiekoituksesta hallinnassaan olevien rakennusten
ja rakennelmien välittömässä läheisyydessä olevilta alueilta.
Sähkö-, puhelin- ja tietoliikenneyhteydet
Vuokralainen vastaa linjojen kunnossapidosta alueella, joka ulottuu vuokra-alueen rakennuksista ja rakennelmista kaikkiin suuntiin yhden metrin etäisyydelle, pois lukien ne
linjat, jotka eivät liity Vuokralaisen toimintaan.
Vesijohdot
Vuokralainen vastaa vesijohtojen kunnossapidosta vesimittarista omiin käyttökohteisiinsa päin.
Viemärit
Vuokralainen vastaa teollisuus-, saniteetti- ja sadevesiviemärien kunnosta runkoputkiin
asti. Vuokralainen myös vastaa siitä, ettei vuokra-alueelta pääse viemäriin sellaista jätevettä, joka voi aiheuttaa vuotoja, tukkia viemärit tai aiheuttaa viemäriverkon kautta räjähdys-, myrkytys- tai muuta vaaraa tai haittaa.
Nestekaasulinja
Vuokralainen vastaa sulkuventtiilin 304 jälkeisestä nestekaasulinjasta.
Höyrylinja
Vuokralainen vastaa höyrylinjasta paineenalennusventtiilistä 122 eteenpäin.
Liuotinlinjat
Vuokralainen vastaa kaikkien käyttämiensä liuotinlinjojen kunnossapidosta kokonaisuudessaan (s.o. myös vuokra-alueen ulkopuolisilta osilta). Useamman toiminnanharjoittajan käyttämien putkisiltojen kunnossapidosta vastaa Vuokranantaja. Vuokralainen
vastaa vain hänen omassa käytössä olevien putkisiltojen ja -kanavien kunnosta.
Säiliöautojen lastaus- ja purkupaikat
Vuokralainen vastaa kaikkien vuokra-alueellaan olevien säiliöautojen lastaus- ja purkupaikkojen kunnossapidosta sekä niihin liittyvistä normaaleiksi katsottavista tyhjennyksistä ja analyyseistä.
[Muita vuokrasopimukseen laitettavia kohtia ovat esim. soihtuihin, säiliöihin, jäteveden puhdistukseen, tai sammutus- ja hälytysjärjestelmiin liittyvät kohdat]
Vuokralainen vastaa siitä, että hän ei toiminnallaan vahingoita vuokra-alueella olevia putkistoja, kaapeleita tai muita laitteita ja rakennelmia.
Vuokralaisen on välittömästi ilmoitettava Vuokranantajalle sellaisista havaitsemistaan virheistä tai puutteista, joiden korjaamisesta Vuokranantaja vastaa.
Ilmoitettuaan töistä etukäteen teollisuuspuiston muille toiminnanharjoittajille, kumpikin sopijaosapuoli on oikeutettu teettämään vuokra-alueella tavanmukaisia korjaus-, huolto-, kunnossapito- ja muutostöitä silloin, kun niistä aiheutuu vain lievää haittaa tai häiriötä muille toiminnanharjoittajille. Teollisuuspuiston muille toiminnanharjoittajille olennaisista haittaa tai häiriötä aiheuttaviin korjaus- ja muutostöihin sopijapuolet saavat ryhtyä ilmoitettuaan siitä kahta
kuukautta ennen sanottua ajankohtaa, ellei muuta yhteisesti sovita. Tällaisiksi töiksi lasketaan
työt, jotka esimerkiksi vaativat sähkön tai veden toimittamisen keskeytystä teollisuuspuistos6
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sa, alueen turvallisuusjärjestelmien poiskytkemistä tai toimintahäiriöitä yhteisen jätevedenpuhdistamon toiminnalle.
Normaaleiksi katsotuista korjaus-, huolto- ja kunnossapitotöistä aiheutuvat kustannukset sisältyvät vuokraan. Poikkeuksellisista korjaus-, huolto- ja kunnossapitotöistä tai esim. varoaltaiden tyhjennyksistä ja puhdistuksista voidaan laskuttaa vuodon aiheuttajaa.
Turvallisuus
Molemmat sopimusosapuolet sitoutuvat noudattamaan vuokra-alueella kulloinkin voimassa
olevia turvallisuus- ja muita määräyksiä. Lisäksi molemmat sopimusosapuolet sitoutuvat noudattamaan teollisuuspuiston yhteisesti sovittuja turvallisuusohjeita.
Vuokralainen sitoutuu kuuden (6) kuukauden kuluessa sopimuksen allekirjoittamisesta tunnistamaan ne vaarat, jotka kohdistuvat muihin teollisuuspuistossa ja sen ulkopuolella oleviin
henkilöihin ja omaisuuteen, sekä toimimaan siten, että näihin vaaroihin liittyvä riski on siedettävällä tasolla.
Molemmat sopijapuolet sitoutuvat päivittämään riskianalyysinsä määrävälein sekä aina kun
siihen on todettu olevan tarvetta.
Molemmat sopijapuolet sitoutuvat tiedottamaan aiheuttamistaan riskeistä muille teollisuuspuistossa vakituisesti tai usein toistuvasti toimiville tahoille sekä osallistumaan omalla kustannuksellaan teollisuuspuiston yhteisen pelastussuunnitelman laatimiseen.
Vuokralainen sitoutuu omassa työturvallisuussuunnittelussaan ottamaan huomioon myös teollisuuspuiston muista toimijoista johtuvat työturvallisuusriskit sekä omalta osaltaan vaikuttamaan näidenkin riskien pienentämiseen esimerkiksi varaamalla henkilökunnalleen ja teollisuuspuistossa toimiville alihankkijoilleen riittävästi henkilökohtaisia suojaimia sekä järjestämällä rakennustensa ilmastoinnin niin, että se pysähtyy automaattisesti kaasuhälytyksen yhteydessä. Vaadittavien järjestelyjen aiheuttamista kustannuksista vastaa Vuokralainen, ellei
muuta sovita.
Vuokralainen sitoutuu omalla kustannuksellaan osallistumaan teollisuuspuiston yhteisen tehdaspalokunnan ja ensiapuryhmän toimintaan. Vuokralainen sitoutuu kouluttamaan viisi (5)
henkilöä tehdaspalokuntaan ja neljä (4) henkilöä ensiapuryhmään.
Vuokralainen sitoutuu osallistumaan teollisuuspuiston yhteisestä vartioinnista, kulunvalvonnasta ja hälytysjärjestelmistä aiheutuviin kustannuksiin. Teollisuuspuiston Katselmusryhmän
jäsenenä Vuokralaisella on oikeus vaikuttaa palveluntarjoajien valintaan ja mahdollisiin yhteisesti tehtäviin turvallisuusinvestointeihin.
Molemmat sopijapuolet sitoutuvat toimimaan niin, ettei teollisuuspuistossa toimivien yritysten tietoturva vaarannu ja ettei yhteistä tietoverkkoa käytetä epäasiallisiin tarkoituksiin.
Molemmat osapuolet sitoutuvat muissakin turvallisuutta koskevissa ratkaisussaan aina ottamaan teollisuuspuiston muut toimijat huomioon.
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Ympäristönsuojelu ja jätteiden käsittely
Vuokralainen sitoutuu vuokra-alueella harjoittamaan kulloinkin voimassa olevien lakien, asetusten ja viranomaismääräysten mukaista toimintaa siten, että toiminnan harjoittamisesta ei
aiheudu ympäristön pilaantumista tai ympäristön pilaantumisen vaaraa.
Kumpikin sopimusosapuoli vastaa siitä, että häntä koskevat ympäristöluvat ovat voimassa ja
että niihin liittyvät ehdot täytetään. Mikäli ympäristölupiin liittyy ehtoja, joiden täyttäminen
vaatii toisen sopijapuolen tai teollisuuspuistossa toimivien muiden tahojen osallistumista tai
hyväksyntää, kyseisestä ehdosta ja ehdotetusta ratkaisusta on viipymättä tiedotettava asianosaisille.
Molemmat osapuolet sitoutuvat ottamaan osaa teollisuuspuistossa tehtäviin melumittauksiin,
joista teollisuuspuistossa toimivien toiminnanharjoittajien kesken sovitaan. Kustannukset jaetaan kulloinkin erikseen sovittavalla tavalla.
Molemmat sopijapuolet sitoutuvat ottamaan osaa teollisuuspuistossa tehtäviin pölymittauksiin, joista on teollisuuspuistossa toimivien toiminnanharjoittajien kesken sovittu. Kustannukset jaetaan kulloinkin erikseen sovittavalla tavalla.
[Muita mittauksiin liittyviä kohtia, esim. VOC-mittaukset, pohjaveden laatumittaukset]
Saastumisen mahdollisuutta ei kokonaan voida sulkea pois, vaikka kumpikin sopijapuoli sitoutuu estämään maaperän, pohjaveden ja sadeveden saastumisen. Kumpikin sopijapuoli vastaa siitä, että hänen toiminnastaan johtuen saastunut vesi tai maa puhdistetaan viranomaisten
edellyttämällä tavalla. Kumpikin sopijapuoli on lisäksi velvollinen ryhtymään kaikkiin viranomaisten vaatimiin toimenpiteisiin maaperän tai pohjaveden saastumisen selvittämiseksi tai
ehkäisemiseksi tilanteessa, jossa saastuminen ilmeisesti johtuu kyseisen sopijapuolen toiminnasta teollisuuspuiston alueella.
Kumpikin osapuoli sitoutuu ilmoittamaan toiselle, alueen muille toiminnanharjoittajille ja tarvittaessa viranomaisille poikkeuksellisista päästöistä ilmaan, veteen tai maaperään.
Muutosten hallinta
Yhteystiedot
Teollisuuspuiston Katselmusryhmän sihteeri sitoutuu ylläpitämään listaa alueella jatkuvasti tai usein toistuvasti toimintaa harjoittavista tahoista sekä niiden yhteyshenkilöistä.
Päivitetyt listat toimitetaan viivytyksettä kaikille listalla oleville henkilöille.
Vuokralainen sitoutuu viipymättä ilmoittamaan teollisuuspuiston Katselmusryhmän sihteerille yhteystiedoissa tapahtuneista muutoksista.
Molemmat sopijapuolet sitoutuvat ilmoittamaan toiminnassaan tapahtuvista muutoksista
alueella jatkuvasti tai usein toistuvasti toimintaa harjoittaville tahoille ja teollisuuspuiston Katselmusryhmän sihteerille.
Dokumenttien hallinta
Teollisuuspuiston Katselmusryhmän sihteeri sitoutuu ylläpitämään päivitetyt kartat teollisuuspuiston alueella olevista verkostoista, kuten viemärilinjoista, vesijohdoista, sähkö-,
puhelin- ja tietoliikennelinjoista, höyry-, paineilma- ja kaasuputkistoista, teistä, rauta8
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teistä ja kevyen liikenteen väylistä. Kopiot päivitetyistä kartoista toimitetaan erikseen
sovittavaa maksua vastaan.
Vuokralainen sitoutuu viipymättä ilmoittamaan teollisuuspuiston Katselmusryhmän sihteerille verkostoihin tehtävistä muutoksista. Teollisuuspuiston Katselmusryhmän sihteeri
ilmoittaa verkostoihin liittyvistä muutoksista alueella jatkuvasti tai usein toistuvasti toimintaa harjoittaville tahoille.
Muutosten toteuttaminen
Kumpikaan osapuoli ei saa toteuttaa sellaisia muutoksia, jotka haittaavat tai vaarantavat
toisen sopijapuolen tai alueella toimivien muiden yritysten toimintaa tai turvallisuutta,
ilman asianosaisten tahojen suostumusta. Tilapäisen ja lyhytaikaisen muutoksen tekeminen on kuitenkin sallittua, mikäli se ei aiheuta kohtuutonta rasitusta tai merkittävää turvallisuusriskiä teollisuuspuiston muille toiminnanharjoittajille.
Tiedottaminen
Vuokralainen sitoutuu pitämään Vuokranantajan ja teollisuuspuiston Katselmusryhmän sihteerin tietoisina sellaisista viranomaisten vaatimista toimenpiteistä sekä sellaisista heidän
kanssaan käydyistä keskusteluista, joilla on tai saattaa olla vaikutusta Vuokralaisen omistaman rakennusten ulkopuolelle.
Molemmat sopijapuolet sitoutuvat noudattamaan Katselmusryhmän normaalitiedottamiseen
liittyviä ohjeita.
Molemmat sopijapuolet sitoutuvat noudattamaan Katselmusryhmän kriisiviestintään liittyviä
ohjeita sekä kouluttamaan johtoaan kriisiviestintään ja varmistamaan näiden henkilöiden osallistumisen teollisuuspuiston vuosittaisiin kriisiviestintäharjoituksiin.
Katselmukset
Teollisuuspuiston yhteiset katselmukset
Teollisuuspuistoon on perustettu Katselmusryhmä, joka toimii teollisuuspuiston yhteistoimintaelimenä. Katselmusryhmän toiminta ja siihen liittyvä päätöksenteko on kuvattu
liitteessä E.
Vuokralaisella on oikeus ja velvollisuus omalla kustannuksellaan osallistua Katselmusryhmän toimintaan.
Teollisuuspuiston yhteiset ohjeet, viranomaismääräykset, jne. katselmoidaan vähintään
kerran vuodessa. Katselmusryhmän sihteeri kutsuu koolle kaikkien yritysten edustajat,
joilla on merkittävää toimintaa teollisuuspuistossa.
Katselmustilaisuudessa päätetään myös teollisuuspuistossa noudatettavista yhteisistä ohjeista ja niihin tehtävistä muutoksista.
Mikäli yksimieliseen ratkaisuun ei päästä, noudatetaan liitteessä E mainittua päätöksentekomenettelyä.
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Vuokrauskohteen katselmus
Vuokranantajalla on oikeus suorittaa vuokrauksen kohteessa katselmuksia. Katselmuksissa tarkastetaan vuokrauskohteen kunto sekä vuokrasopimuksen ehtojen noudattaminen.
Raportointi
Kumpikin sopimusosapuoli sitoutuu raportoimaan toiselle osapuolelle sellaisista suunnitelmista, jotka vaikuttavat tai saattavat vaikuttaa toisen osapuolen toimintaan tai päätöksentekoon.
Vuokralainen sitoutuu raportoimaan Vuokranantajalle ja teollisuuspuiston Katselmusryhmälle
kaikista sellaisista onnettomuus- ja läheltä-piti-tilanteista, joista olisi saattanut aiheutua vaaraa
tai muuta merkittävää haittaa teollisuuspuiston muille toimijoille.
Ylivoimainen este
Ylivoimaisella esteellä (force majeure) tarkoitetaan poikkeuksellista ja yllättävää tapahtumaa,
joka estää sopimuksen noudattamisen. Tapahtuman on oltava sopimusosapuolten kontrollin
ulkopuolella, eikä estettävissä tai ylitsepäästävissä. Ylivoimainen este voi olla muun muassa
tulipalo, luonnonmullistus, maanjäristys, sota tai kapina. Sen sijaan sopimusehtojen täyttämiseen käytetyn tuotteen, laitteen tai palvelun toimimattomuus ei ole ylivoimainen este.
Jos toinen sopimusosapuolista ei voi suorittaa osuuttaan ylivoimaisen esteen vuoksi, tästä on
välittömästi ilmoitettava toiselle sopijapuolelle. Ylivoimainen este vapauttaa sopimusosapuolen vastuusta. Sopimusosapuolen on kuitenkin pyrittävä rajoittamaan esteen aiheuttamat vahingot mahdollisimman pieniksi.
Muut vuokrasopimuksen ehdot
Vuokralaisella on oikeus käyttää Vuokranantajan tiloissa toimivan ruokalan palveluita.
Vuokralainen on oikeutettu Vuokranantajaa kuulematta siirtämään vuokraoikeutensa kolmannelle osapuolelle liiketoiminnan siirron tai kaupan yhteydessä.
Vuokralainen on tämän sopimuksen voimaantulohetkellä tarkastanut vuokrauskohteen ja hyväksynyt sen siinä kunnossa, kuin se silloin on.
Sovellettava laki
Ellei sopimuksessa, näissä ehdoissa tai liitteissä ole muuta sovittu, sovelletaan maanvuokralakia (258/1966) muutoksineen.
Erimielisyyksien ratkaiseminen
Tämän sopimuksen tulkinnasta ja täytäntöönpanosta aiheutuvat erimielisyydet pyritään ensisijaisesti ratkaisemaan osapuolten kahdenvälisillä keskusteluilla. Toissijaisesti riitaan pyydetään ratkaisu teollisuuspuiston Katselmusryhmältä.
Mikäli syntyneistä erimielisyyksistä ei päästä osapuolia tyydyttävään neuvotteluratkaisuun,
ratkaistaan syntynyt erimielisyys välimiesoikeudessa Kauppakamarin välityslautakunnan
sääntöjen mukaisesti.
10
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Sopimuskappaleet
Tätä maavuokrasopimusta on laadittu kaksi samasanaista kappaletta; yksi kummallekin sopimusosapuolelle. Molemmat sopimuskappaleet ovat alkuperäisiä ja yhdessä ne muodostavat
yhden ja saman sopimuksen.

Päiväys
Allekirjoitukset
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LIIKEHUONEISTON VUOKRASOPIMUSESIMERKKI
Sopimusosapuolet
Vuokranantaja
Blue Oy
Teollisuuspuistonkatu 1a
Vuokralainen
Green Oy
Teollisuuspuistonkatu 1c
Sopimuksen tausta ja tarkoitus
Vuokranantaja ja Vuokralainen ovat tällä päivämäärällä sopineet, että Vuokranantajan teollisuuspuistossa omistamassa teollisuusrakennuksessa sijaitseva liikehuoneisto annetaan määräajaksi
vuokralle Vuokralaiselle määräsuuruista maksua vastaan.
Määritelmät
Teollisuuspuisto
Teollisuuspuisto on itsenäisten tuotantolaitosten, yritysten ja toimijoiden keskittymä. Teollisuuspuiston yrityksistä suurin osa ovat itsenäisiä toimijoita, jotka hallitsevat omistustensa tai
sopimustensa kautta alueitaan tai tilojaan ja vastaavat lainsäädännön mukaisesti kukin osaltaan toiminnastaan ja sen turvallisuudesta. Koska teollisuuspuiston yritykset sijaitsevat saman
aidan sisäpuolella, niillä on yhteisiä liikennöinti- ja kulkuväyliä. Tuotantoprosessien, yhteisen
infrastruktuurin ja maantieteellisen läheisyyden takia eri tahojen on syytä ottaa teollisuuspuiston muut yritykset huomioon.
Teollisuuspuistossa toimii tuotantoyritysten lisäksi kumppanuusyrityksiä, jotka tarjoavat erilaisia palveluja tuotannollista toimintaa harjoittaville yrityksille. Esimerkkejä näistä ovat tuotantolaitosten huolto- ja kunnossapitopalvelut, teollisuuden jätehuolto- ja puhtaanapitopalvelut
sekä teollisuuspuiston infrastruktuurin ylläpito- ja kehittämispalvelut, joita ovat veden toimitus, lämmönvälitys, tiestön ja pysäköintialueiden hoito, aluevartiointi jne.
Yhteinen työpaikka
Työturvallisuuslain (738/2002) 6. luvun 49 § - 54 §:ssä tarkastellaan ns. yhteistä työpaikkaa.
Teollisuuspuisto poikkeaa yhden päätoimijan ja sen alihankkijoina toimivien yritysten yhteisöstä, eikä teollisuuspuistoa lasketa yhdeksi yhteiseksi työpaikaksi. Ottaessaan alihankkijoita
vuokratilaan Vuokralaisen tulee omalta osaltaan ottaa huomioon yllämainitut lainkohdat.
Yhteisten vaarojen työpaikka
Hallia tai muu työtilaa, jossa työskentelee vähintään kaksi itsenäistä yritystä, tulee tarkastella
työturvallisuuslain (738/2002) 54 §:n tarkoittamien yhteisten vaarojen työpaikkojen kriteerein.
Toiminnallinen kokonaisuus
Yritykset, jotka rajatulla alueella käsittelevät tai varastoivat vaarallisia kemikaaleja, saattavat
muodostaa Turvatekniikan keskuksen määritelmän mukaan vaarallisten kemikaalien teollisesta käsittelystä ja varastoinnista annetun asetuksen (59/1999) 30 §:n mukaisen toiminnallisen
kokonaisuuden.
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Vuokrauksen kohde
Vuokrauksen kohteena oleva liikehuoneisto sijaitsee osoitteessa Teollisuuspuistonkatu 1c.
[Merkitään vuokrauskohteen tarkka käyttötarkoitus.]
Vuokrahuoneiston pinta-ala noin 1800 m2. Huoneisto koostuu seuraavista tiloista:
• Yhtenäinen korkea tuotantotila, n. 1280 m2
• Lämmin varastotila, n. 400 m2
• Liuotinvarasto, n. 10 m2
• Toimistotila, n. 70 m2
• Sosiaalitilat, n. 30 m2
• Ulkona oleva jätehuoltotila, 12 m2
• Ulkona oleva kaasupullovarasto, 2 m2
• Sähkö- ja muut tilat, 4 m2.
[Tarvittaessa voidaan käyttää erillistä piirrosta (liite A), josta vuokrattavat tilat selviävät.]
Kohteen käyttötarkoitus ja kunto
Vuokrahuoneisto sijaitsee 1997 hyväksytyssä yleiskaavassa tuotannon ja varastoinnin alueeksi (T)
varatulla alueella. Vuonna 2002 vahvistetussa asemakaavassa alue sijoittuu teollisuus- ja varastorakennusten korttelialueelle (Tkem), joka on varattu kemianteollisuudelle, energiahuollolle, jätteen käsittelylle ja sijoitukselle sekä em. toimintoihin liittyville liitännäistoiminnoille. Vuokrahuoneistossa
voidaan käyttää ja varastoida vaarallisia kemikaaleja.
Mikäli Vuokralaisen toiminta vaatii viranomaisten hyväksyntää, hyväksynnät on saatava ennen toiminnan käynnistämistä vuokratiloissa. Kopiot haetuista ja voimassa olevista luvista ja vastaavista
asiakirjoista on toimitettava Vuokranantajalle.
Ennen toiminnan aloittamista Vuokralaisen on päivitettävä vuokrahuoneistoa koskevat osat rakennuksen pelastussuunnitelmasta sekä laadittava räjähdyssuojausasiakirja. Kopiot näistä on toimitettava Vuokranantajalle.
Vuokralainen on todennut huoneiston laitteineen olevan siinä kunnossa, kuin paikalliset olosuhteet
huomioon ottaen kohtuudella voi vaatia, ja hyväksyy sen siinä kunnossa kuin se nyt on [, jollei huoneiston kunnosta ja/tai kunnossapidosta sekä muutostöistä ole sovittu erikseen liitteessä B].
Hyödykkeet
Vuokranantaja sitoutuu järjestämään seuraavat hyödykkeet Vuokralaisen käyttöön koko vuokraajaksi:
• Sähkö 230 V
• Sähkö 380 V
• Kylmä vesi
• Lämmin vesi
• Jäähdytysvesi (merivesi)
• Matalapainehöyry
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• Teollisuusviemäri
• Saniteettiviemäri
• Nestekaasu
• Lankayhteys puhelinverkkoon
• Tietoliikenneyhteys
• Sprinkleri
• Palohälytys
• [Muita hyödykkeiksi laskettavia voivat olla esim. polttoöljy ja jätevesien käsittelykemikaalit]
Vuokralainen ei sitoudu käyttämään Vuokranantajan tarjoamia hyödykkeitä. Vuokranantajan velvollisuus ylläpitää palvelua lakkaa, jos Vuokralainen ei ole käyttänyt kyseistä palvelua kuuteen (6)
kuukauteen.
Hyödykkeistä laskutetaan kulutuksen mukaan. Maksuista tehdään erilliset sopimukset. Korvausten
tulee olla kohtuulliset.
Vuokra-aika ja irtisanominen
Vuokra-aika
Vuokra-aika on 20 vuotta tämän sopimuksen allekirjoittamisesta lukien.
Irtisanominen
Vuokranantaja voi irtisanoa vuokrasopimuksen seuraavilla perusteilla:
1) kun Vuokralainen tämän vuokrasopimuksen vastaisesti on siirtänyt vuokraoikeuden tai luovuttanut vuokrahuoneiston tai sen osan hallinnan toiselle;
2) kun Vuokralainen on laiminlyönyt vuokramaksun määräaikaisen suorittamisen, eikä saatuaan siihen kehotuksen täytä maksuvelvollisuuttaan viimeistään kuukauden kuluessa kehotuksesta tai samassa ajassa aseta hyväksyttävää vakuutta;
3) kun Vuokralainen on olennaisesti laiminlyönyt vuokrahuoneiston kunnossapitovelvollisuuden tahi kun hän on käyttänyt vuokrahuoneistoa tämän vuokrasopimuksen vastaisesti eikä siihen kehotuksen saatuaan ole laiminlyöntiään tai menettelyään korjannut hänelle asetetussa
kohtuullisessa määräajassa;
4) kun Vuokralainen ei ole noudattanut teollisuuspuiston yhteisesti sovittuja turvallisuus- ja
ympäristönsuojeluohjeita.
[5) … n) Muita vuokrasopimuksen irtisanomiseen liittyviä kohtia]
Kun vuokrasopimus edellä sanotulla perusteella on irtisanottu, päättyy vuokrasuhde välittömästi irtianomisen tapahduttua. Vuokranantajalla on oikeus saada vuokrasuhteen ennenaikaisesta lakkaamisesta hänelle aiheutuneesta vahingosta korvaus Vuokralaiselta.
[Muita irtisanomiseen liittyviä kohtia]
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Vuokra ja vuokran tarkistaminen
Kokonaisvuokra muodostuu (vuokralaisen maksettavista) pääomavuokrasta ja ylläpitovuokrasta.
[Vuokra (eroteltuna pääoma- ja ylläpitovuokraan) ja muut vuokralaisen maksettavaksi tulevat erilliskorvaukset esim. vesi-, sähkö- ym. maksut.]
Edellä mainitut vuokrat on sidottu elinkustannusindeksiin. Vuokriin lisätään arvonlisävero.
[Vuokranmaksukausi on LHVL:n mukaan yksi kuukausi. Jos halutaan sopia muusta vuokranmaksukaudesta, merkitään sopimukseen vuokranmaksukauden pituus.]
[Muita vuokraan ja sen maksamiseen liittyviä kohtia, kuten esimerkiksi: ”Vuokran määrässä on
otettu huomioon, että vuokralaisella on korjaus- ja kunnossapitovastuu.” tai ”Tämän sopimuksen
velvoitteiden täyttämisen vakuudeksi toimitetaan vakuus (esim. pankkitalletus), joka määräytyy…”]
Vuokranantajan velvollisuudet
[Normaalit velvollisuudet]
[Lisävelvoitteet]
Vuokralaisen velvollisuudet
[Normaalit velvollisuudet, kuten esimerkiksi: ”Vuokralainen on velvollinen hoitamaan huoneistoa
huolellisesti ja huolehtimaan siitä, että liikehuoneiston käyttäjät noudattavat kiinteistön järjestysmääräyksiä ja muita huoneiston käyttöön sisältyviä määräyksiä sekä mitä muutoin terveyden, turvallisuuden, siisteyden ja järjestyksen säilyttämiseksi on säädetty tai määrätty.”]
[Lisävelvoitteet, kuten esimerkiksi: ”Vuokralainen vastaa oman toimintansa liikehuoneistolle asettamien vaatimusten täyttämisestä ja sen vuokrahuoneistolle aiheuttamasta kulutuksesta, rasituksesta
ja korjaustarpeesta.” tai ” Vuokralainen ei saa suorittaa huoneistossa muutos- tai parannustöitä ilman vuokranantajan lupaa.”]
Vastuunrajoitus
Vuokranantaja vastaa aiemmasta toiminnasta johtuvien tiedossa olevien (liite C) saastuneiden maaalueiden mahdollisesta kunnostamisesta vuokrahuoneiston alla.
Vuokraoikeuden siirtäminen
[Sovittava voiko vuokraoikeuden siirtää esim. vuokrata edelleen tai ottaa alivuokralainen ja millaisin ehdoin.]
Sopimuksen tarkistusmenettelyt
Tähän sopimukseen liittyvää vuokraa tarkistetaan vuosittain.
Teollisuuspuistossa toimivien yritysten tuotantoprosessien, yhteisen infrastruktuurin ja maantieteellisen läheisyyden takia eri tahojen on otettava teollisuuspuiston muut yritykset huomioon keskinäi-
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siä sopimuksia solmiessaan. Tätä sopimusta ei saa tarkistaa siten, että se on ristiriidassa teollisuuspuiston yhteisesti hyväksyttyjen ohjeiden kanssa. Tätä sopimusta tulee viipymättä tarkistaa, jos
muutokset teollisuuspuiston ohjeissa antavat siihen aihetta.
Rakennusoikeuteen liittyvät asiat
Vuokranantajalla on tarvittaessa oikeus omaa tarvettaan varten rakentaa vuokrahuoneistossa sähkö-,
puhelin-, vesi- ja viemärijohtoja sekä muita vastaavia johtoja ja laitteita. Mikäli tästä aiheutuu
Vuokralaiselle vahinkoa tai haittaa, on Vuokranantajan se korvattava.
Vuokralaisella on oikeus vuokrasopimuksen tarkoitusta vastaavasti käyttää vuokrahuoneistoa ja
kaikkea siinä olevaa. Vuokralainen ei kuitenkaan saa ilman Vuokranantajan suostumusta tehdä rakenteellisia muutoksia.
Vuokranantaja sitoutuu myötävaikuttamaan, mikäli Vuokralainen haluaa olemassa olevien lupien ja
viranomaispäätösten puitteissa lisätä tai muuttaa kemikaalien käyttöä. Tässä yhteydessä Vuokranantajan tulee kuitenkin ottaa huomioon teollisuuspuistossa toimivien muiden toiminnanharjoittajien
näkökannat.
Pääsy vuokrahuoneistoon
Vuokralaiselle turvataan vapaa pääsy vuokrahuoneistoon liitteen D liikenneohjeessa ja suunnitelmassa esitettyjä reittejä pitkin. Vuokralaisen on kuitenkin noudatettava teollisuuspuiston
vartiointiin, kulkulupiin, vierailijakäynteihin, lukituksiin, liikennesääntöihin yms. liittyviä ehtoja.
Teollisuuspuiston sisäinen liikenne
Vuokralaisella on oikeus käyttää teollisuuspuiston yhteisiä kulkuväyliä liitteen D liikenneohjeessa
ja -suunnitelmassa esitettyjen rajoitusten puitteissa.
Vuokralaisella on oikeus ja velvollisuus omalla kustannuksellaan osallistua teollisuuspuiston liikenneohjeen ja -suunnitelman päivitystyöhön. Teollisuuspuiston liikenneohjeessa määrätään väylien kunnossapidosta, valaistuksesta, opasteista, pelastusteiden ja pysäköinnin järjestämisestä, sekä
purku- ja lastausalueista.
Erityiskuljetuksista (korkeat, erityisraskaat jne.) teollisuuspuistossa on aina sovittava maanomistajien sekä niiden osapuolten kanssa, joiden toimintaan kuljetus vaikuttaa tai saattaa vaikuttaa.
Mikäli Vuokralaisen palveluksessa olevien henkilöiden turvallista pääsyä vuokrahuoneistoon yhteisessä käytössä olevia kulkuväyliä pitkin ei voida taata, vaihtoehtoisista kulkureiteistä tulee sopia
päivittämällä teollisuuspuiston liikennesuunnitelma.
Kunnossapito
Vuokrahuoneiston rajojen sisäpuolella olevien laitteiden, rakennelmien ja muun infrastruktuurin
omistusoikeus jää Vuokranantajalle.
Vuokrasuhteen kestäessä Vuokranantaja on oikeutettu teettämään vuokrahuoneistossa tavanmukaisia korjaus- ja muutostöitä ilmoitettuaan niistä etukäteen Vuokralaiselle. Olennaisista haittaa tai häi-

5

Esimerkki liikehuoneiston vuokrasopimuksesta

Liite 2

riötä aiheuttaviin korjaus- ja muutostöihin Vuokranantaja saa ryhtyä ilmoitettuaan siitä kahta kuukautta ennen sanottua ajankohtaa, ellei muuta yhteisesti sovita.
Vuokranantaja sitoutuu pitämään infrastruktuurin normaalissa kunnossa seuraavin rajoituksin:
Kulkuväylien kunnossapito
Vuokralainen vastaa lumenpoistosta ja hiekoituksesta hallinnassaan olevan vuokrahuoneiston
ovien välittömässä läheisyydessä olevilta alueilta.
Sähkö-, puhelin- ja tietoliikenneyhteydet
Vuokralainen vastaa linjojen kunnossapidosta vuokrahuoneistossa pois lukien ne linjat, jotka
eivät liity Vuokralaisen toimintaan. Vuokralainen vastaa kaikkien vuokrahuoneistossa olevien
kaapelihyllyjen osalta siitä, että näille ei pääse kertymään pölyä.
Vesijohdot
Vuokralainen vastaa vesijohtojen kunnossapidosta vesimittarista omiin käyttökohteisiinsa
päin.
Viemärit
Vuokralainen vastaa teollisuus-, saniteetti- ja sadevesiviemärien kunnosta runkoputkiin asti.
Vuokralainen myös vastaa siitä, ettei vuokrahuoneistosta pääse viemäriin sellaista jätevettä,
joka voi aiheuttaa vuotoja, tukkia viemärit tai aiheuttaa viemäriverkon kautta räjähdys-, myrkytys- tai muuta vaaraa tai haittaa.
Nestekaasulinja
Vuokralainen vastaa sulkuventtiilin NK24 jälkeisestä nestekaasulinjasta.
Höyrylinja
Vuokralainen vastaa höyrylinjasta paineenalennusventtiilistä HO3 eteenpäin.
Liuotinlinjat
Vuokralainen vastaa kaikkien käyttämiensä liuotinlinjojen kunnossapidosta kokonaisuudessaan. Useamman toiminnanharjoittajan käyttämien putkisiltojen kunnossapidosta vastaa
Vuokranantaja. Vuokralainen vastaa vain hänen omassa käytössä olevien putkisiltojen ja kanavien kunnosta.
[Muita vuokrasopimukseen laitettavia kohtia ovat esim. säiliöihin, jäteveden puhdistukseen, tai
sammutus- ja hälytysjärjestelmiin liittyvät kohdat]
Vuokralainen vastaa siitä, että hän ei toiminnallaan vaurioita vuokrahuoneistossa olevia putkistoja,
kaapeleita tai muita laitteita ja rakennelmia.
Vuokralaisen on välittömästi ilmoitettava vuokranantajalle sellaisista havaitsemistaan virheistä tai
puutteista, joiden korjaamisesta Vuokranantaja vastaa.
Ilmoitettuaan töistä etukäteen teollisuuspuiston muille toiminnanharjoittajille, kumpikin sopijaosapuoli on oikeutettu teettämään vuokra-alueella tavanmukaisia korjaus-, huolto-, kunnossapito- ja
muutostöitä silloin, kun niistä aiheutuu vain lievää haittaa tai häiriötä muille toiminnanharjoittajille.
Teollisuuspuiston muille toiminnanharjoittajille olennaisista haittaa tai häiriötä aiheuttaviin korjausja muutostöihin sopijapuolet saavat ryhtyä ilmoitettuaan siitä kahta kuukautta ennen sanottua ajan-
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kohtaa, ellei muuta yhteisesti sovita. Tällaisiksi töiksi lasketaan työt, jotka esimerkiksi vaativat sähkön tai veden toimittamisen keskeytystä teollisuuspuistossa, alueen turvallisuusjärjestelmien poiskytkemistä tai toimintahäiriöitä yhteisen jätevedenpuhdistamon toiminnalle.
Normaaleiksi katsotuista korjaus-, huolto- ja kunnossapitotöistä aiheutuvat kustannukset sisältyvät
vuokraan. Poikkeuksellisista korjaus-, huolto- ja kunnossapitotöistä voidaan laskuttaa vuodon aiheuttaja.
Turvallisuus
Molemmat sopimusosapuolet sitoutuvat noudattamaan vuokrakohteessa kulloinkin voimassa olevia
turvallisuus- ja muita määräyksiä. Lisäksi molemmat sopimusosapuolet sitoutuvat noudattamaan
teollisuuspuiston yhteisesti sovittuja turvallisuusohjeita.
Vuokralainen sitoutuu viivytyksettä toimittamaan Vuokranantajalle kaiken sen tiedon, jota tarvitaan tehdasrakennusta koskevan pelastussuunnitelman ajan tasalla pitämiseksi.
Vuokralainen sitoutuu pitämään päivitettynä vuokrahuoneistoa koskevan räjähdyssuojausasiakirjan
sekä toimittamaan kopion Vuokranantajalle aina kun asiakirjaan tehdään muutos tai vähintään joka
kolmas vuosi.
Vuokralainen sitoutuu kuuden (6) kuukauden kuluessa sopimuksen allekirjoittamisesta tunnistamaan ne vaarat, jotka kohdistuvat muihin teollisuuspuistossa ja sen ulkopuolella oleviin henkilöihin
ja omaisuuteen, sekä toimimaan siten, että näihin vaaroihin liittyvä riski on siedettävällä tasolla.
Molemmat sopijapuolet sitoutuvat päivittämään riskianalyysinsä määrävälein sekä aina kun siihen
on todettu olevan tarvetta.
Molemmat sopijapuolet sitoutuvat tiedottamaan aiheuttamistaan riskeistä muille teollisuuspuistossa
vakituisesti tai usein toistuvasti toimiville tahoille sekä omalla kustannuksellaan osallistumaan teollisuuspuiston yhteisen pelastussuunnitelman laatimiseen.
Vuokralainen sitoutuu omassa työturvallisuussuunnittelussaan ottamaan huomioon myös teollisuuspuiston muista toimijoista johtuvat työturvallisuusriskit sekä omalta osaltaan vaikuttamaan näidenkin riskien pienentämiseen esimerkiksi varaamalla henkilökunnalleen ja teollisuuspuistossa toimiville alihankkijoilleen riittävästi henkilökohtaisia suojaimia sekä järjestämällä vuokratilojensa ilmastoinnin niin, että se pysähtyy automaattisesti kaasuhälytyksen yhteydessä. Vaadittavien järjestelyjen aiheuttamista kustannuksista vastaa Vuokralainen, ellei muuta sovita.
Vuokralainen sitoutuu omalla kustannuksellaan osallistumaan teollisuuspuiston yhteisen tehdaspalokunnan ja ensiapuryhmän toimintaan. Vuokralainen sitoutuu kouluttamaan kolme (3) henkilöä
tehdaspalokuntaan ja kolme (3) henkilöä ensiapuryhmään.
Vuokralainen sitoutuu osallistumaan teollisuuspuiston yhteisestä vartioinnista, kulunvalvonnasta ja
hälytysjärjestelmistä aiheutuviin kustannuksiin. Teollisuuspuiston Katselmusryhmän jäsenenä
Vuokralaisella on oikeus vaikuttaa palveluntarjoajien valintaan ja mahdollisiin yhteisesti tehtäviin
turvallisuusinvestointeihin.
Molemmat sopijapuolet sitoutuvat toimimaan niin, ettei teollisuuspuistossa toimivien yritysten tietoturva vaarannu ja ettei yhteistä tietoverkkoa käytetä epäasiallisiin tarkoituksiin.
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Molemmat osapuolet sitoutuvat muissakin turvallisuutta koskevissa ratkaisuissaan aina ottamaan
teollisuuspuiston muut toimijat huomioon.
Ympäristönsuojelu ja jätteiden käsittely
Vuokralainen sitoutuu vuokrahuoneistossa harjoittamaan kulloinkin voimassa olevien lakien, asetusten ja viranomaismääräysten mukaista toimintaa siten, että toiminnan harjoittamisesta ei aiheudu
ympäristön pilaantumista tai ympäristön pilaantumisen vaaraa.
Kumpikin sopimusosapuoli vastaa siitä, että häntä koskevat ympäristöluvat ovat voimassa ja että
niihin liittyvät ehdot täytetään. Mikäli ympäristölupiin liittyy ehtoja, joiden täyttäminen vaatii toisen sopijapuolen tai muiden teollisuuspuistossa toimivien tahojen osallistumista tai hyväksyntää,
kyseisestä ehdosta ja ehdotetusta ratkaisusta on viipymättä tiedotettava asianosaisille.
Molemmat osapuolet sitoutuvat ottamaan osaa teollisuuspuistossa tehtäviin melumittauksiin, joista
sovitaan teollisuuspuistossa toimivien toiminnanharjoittajien kesken. Kustannukset jaetaan kulloinkin erikseen sovittavalla tavalla.
[Muita mittauksiin liittyviä kohtia, esim. pöly- ja VOC-mittaukset]
Saastumisen mahdollisuutta ei kokonaan voida sulkea pois, vaikka kumpikin sopijapuoli sitoutuu
estämään maaperän, pohjaveden ja sadeveden saastumisen. Kumpikin sopijapuoli vastaa siitä, että
hänen toiminnastaan johtuen saastunut vesi tai maa puhdistetaan viranomaisten edellyttämällä tavalla. Kumpikin sopijapuoli on lisäksi velvollinen ryhtymään kaikkiin viranomaisten vaatimiin toimenpiteisiin maaperän tai pohjaveden saastumisen selvittämiseksi tai ehkäisemiseksi tilanteessa,
jossa saastuminen ilmeisesti johtuu kyseisen sopijapuolen toiminnasta teollisuuspuiston alueella.
Kumpikin osapuoli sitoutuu ilmoittamaan toisilleen, alueen muille toiminnanharjoittajille ja tarvittaessa viranomaisille poikkeuksellisista päästöistä ilmaan, veteen tai maaperään.
Vuokralainen sitoutuu järjestämään jätehuoltonsa lainsäädännön ja teollisuuspuiston yhteisten ohjeiden mukaisella tavalla.
Muutosten hallinta
Yhteystiedot
Teollisuuspuiston Katselmusryhmän sihteeri sitoutuu ylläpitämään listan alueella jatkuvasti tai
usein toistuvasti toimintaa harjoittavista tahoista sekä heidän yhteyshenkilöistään. Päivitetyt
listat toimitetaan viivytyksettä kaikille listalla oleville henkilöille.
Vuokralainen sitoutuu viipymättä ilmoittamaan teollisuuspuiston Katselmusryhmän sihteerille
yhteystiedoissa tapahtuneista muutoksista.
Molemmat sopijapuolet sitoutuvat ilmoittamaan toiminnassaan tapahtuvista muutoksista alueella jatkuvasti tai usein toistuvasti toimintaa harjoittaville tahoille ja teollisuuspuiston Katselmusryhmän sihteerille.
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Dokumenttien hallinta
Teollisuuspuiston Katselmusryhmän sihteeri sitoutuu ylläpitämään päivitetyt kartat teollisuuspuiston alueella olevista verkostoista, kuten viemärilinjoista, vesijohdoista, sähkö-, puhelin- ja
tietoliikennelinjoista, höyry-, paineilma- ja kaasuputkistoista, teistä, rautateistä ja kevyen liikenteen väylistä. Kopiot päivitetyistä kartoista toimitetaan erikseen sovittavaa maksua vastaan.
Vuokralainen sitoutuu viipymättä ilmoittamaan teollisuuspuiston Katselmusryhmän sihteerille
verkostoihin tehtävistä muutoksista. Teollisuuspuiston Katselmusryhmän sihteeri ilmoittaa
verkostoihin liittyvistä muutoksista alueella jatkuvasti tai usein toistuvasti toimintaa harjoittaville tahoille.
Muutosten toteuttaminen
Kumpikaan osapuoli ei saa toteuttaa sellaisia muutoksia, jotka haittaavat tai vaarantavat toisen
sopijapuolen tai muiden teollisuuspuistossa toimivien yritysten toimintaa tai turvallisuutta, ilman asianosaisten tahojen suostumusta. Tilapäisen ja lyhytaikaisen muutoksen tekeminen on
kuitenkin sallittua, mikäli se ei aiheuta kohtuutonta rasitusta tai merkittävää turvallisuusriskiä
teollisuuspuiston muille toiminnanharjoittajille.
Tiedottaminen
Vuokralainen sitoutuu pitämään Vuokranantajan ja teollisuuspuiston Katselmusryhmän sihteerin
tietoisina sellaisista viranomaisten vaatimista toimenpiteistä sekä sellaisista heidän kanssaan käydyistä keskusteluista, joilla on tai saattaa olla vaikutusta Vuokralaisen vuokraaman liikehuoneiston
ulkopuolelle.
Molemmat sopijapuolet sitoutuvat noudattamaan Katselmusryhmän normaalitiedottamiseen liittyviä
ohjeita.
Molemmat sopijapuolet sitoutuvat noudattamaan Katselmusryhmän kriisiviestintään liittyviä ohjeita
sekä kouluttamaan johtoaan kriisiviestintään ja varmistamaan koulutettujen henkilöiden osallistumisen teollisuuspuiston vuosittaisiin kriisiviestintäharjoituksiin.
Katselmukset
Teollisuuspuiston yhteiset katselmukset
Teollisuuspuistoon on perustettu Katselmusryhmä, joka toimii teollisuuspuiston yhteistoimintaelimenä. Katselmusryhmän toiminta ja siihen liittyvä päätöksenteko on kuvattu liitteessä E.
Vuokralaisella on oikeus ja velvollisuus omalla kustannuksellaan osallistua Katselmusryhmän
toimintaan.
Teollisuuspuiston yhteiset ohjeet, viranomaismääräykset, jne. katselmoidaan vähintään kerran
vuodessa. Katselmusryhmän sihteeri kutsuu koolle edustajat kaikista yrityksistä, joilla on
merkittävää toimintaa teollisuuspuistossa.
Katselmustilaisuudessa päätetään myös teollisuuspuistossa noudatettavista yhteisistä ohjeista
ja niihin tehtävistä muutoksista.
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Mikäli yksimieliseen ratkaisuun ei päästä, noudatetaan liitteessä E mainittua päätöksentekomenettelyä.
Vuokrauskohteen katselmus
Vuokranantajalla on oikeus suorittaa vuokrauksen kohteessa katselmuksia. Katselmuksissa
tarkastetaan vuokrauskohteen kunto sekä onko vuokrasopimuksen muiden ehtojen noudattaminen.
Raportointi
Kumpikin sopimusosapuoli sitoutuu raportoimaan toiselle osapuolelle sellaisista suunnitelmista,
jotka vaikuttavat tai saattavat vaikuttaa toisen osapuolen toimintaan tai päätöksentekoon.
Vuokralainen sitoutuu raportoimaan Vuokranantajalle ja teollisuuspuiston Katselmusryhmälle kaikista sellaisista onnettomuus- ja läheltä-piti -tilanteista, joista olisi saattanut aiheutua vaaraa tai
muuta merkittävää haittaa teollisuuspuiston muille toimijoille.
Ylivoimainen este
Ylivoimaisella esteellä (force majeure) tarkoitetaan poikkeuksellista ja yllättävää tapahtumaa, joka
estää sopimuksen noudattamisen. Tapahtuman on oltava sopimusosapuolten kontrollin ulkopuolella
eikä estettävissä tai ylitsepäästävissä. Ylivoimainen este voi olla muun muassa tulipalo, luonnonmullistus, maanjäristys, sota tai kapina. Sen sijaan sopimusehtojen täyttämiseen käytetyn tuotteen,
laitteen tai palvelun toimimattomuus ei ole ylivoimainen este.
Jos toinen sopimusosapuolista ei voi suorittaa osuuttaan ylivoimaisen esteen vuoksi, tästä on välittömästi ilmoitettava toiselle sopijapuolelle. Ylivoimainen este vapauttaa sopimusosapuolen vastuusta. Sopimusosapuolen on kuitenkin pyrittävä rajoittamaan esteen aiheuttamat vahingot mahdollisimman pieniksi.
Muut vuokrasopimuksen ehdot
Vuokralaisella on oikeus käyttää Vuokranantajan tiloissa toimivan ruokalan palveluita.
Vuokralaisella on oikeus käyttää vuokratilojen yhteydessä olevaa ajoneuvojen lastaus- ja purkauspaikkaa sekä teollisuuspuiston portin läheisyydessä olevaa pysäköintipaikkaa.
Vuokralainen on oikeutettu Vuokranantajaa kuulematta siirtämään vuokraoikeutensa kolmannelle
osapuolelle liiketoiminnan siirron tai kaupan yhteydessä.
Sovellettava laki
Ellei sopimuksessa, näissä ehdoissa tai liitteissä ole muuta sovittu, sovelletaan lakia liikehuoneiston
vuokrauksesta (LHVL 482/1995).
Erimielisyyksien ratkaiseminen
Tämän sopimuksen tulkinnasta ja täytäntöönpanosta aiheutuvat erimielisyydet pyritään ensisijaisesti
ratkaisemaan osapuolten kahdenvälisillä keskusteluilla. Toissijaisesti riitaan pyydetään ratkaisu teollisuuspuiston Katselmusryhmältä.
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Mikäli syntyneistä erimielisyyksistä ei päästä osapuolia tyydyttävään neuvotteluratkaisuun, ratkaistaan syntynyt erimielisyys välimiesoikeudessa Kauppakamarin välityslautakunnan sääntöjen mukaisesti.
Sopimuskappaleet
Tätä liikehuoneiston vuokrasopimusta on laadittu kaksi samasanaista kappaletta; yksi kummallekin
sopimusosapuolelle. Molemmat sopimuskappaleet ovat alkuperäisiä ja yhdessä ne muodostavat
yhden ja saman sopimuksen.

Päiväys
Allekirjoitukset
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YHTEISTYÖSOPIMUSESIMERKKI
Sopimusosapuolet
Blue Oy
Teollisuuspuistonkatu 1a
Yellow Oy
Teollisuuspuistonkatu 1b
Green Oy
Teollisuuspuistonkatu 1c
Sopimuksen tausta ja tarkoitus
Sopijaosapuolten yhteisenä tavoitteena on turvallisuuden varmistaminen teollisuuspuistossa.
Blue Oy ja Yellow Oy ovat luoneet vuonna 2003 hyväksytyssä yhteistyökokouksen pöytäkirjassa
esitetyn perustan teollisuuspuistossa toimivien yritysten väliselle yhteistyölle. Green Oy liittyy yhteistyöhön tämän sopimuksen myötä. Tällä sopimuksella vahvistetaan yhteistyön tavoitteiden ja periaatteiden mukainen toiminta- ja hallintomalli.
Yhteistyö perustuu teollisuuspuistossa toimivien yritysten yhteiseen näkemykseen alueen haasteista
ja yhteiseen tahtoon vaikuttaa alueen kehittämiseen. Osapuolet sitoutuvat tekemään yhteistyötä sekä
täyttämään tämän sopimuksen ja sen liitteiden velvoitteet.
Yhteistyön tavoitteena on
• lisätä teollisuuspuiston turvallisuutta ja parantaa alueen ympäristönsuojelua
• vahvistaa yritysten välistä tietojenvaihtoa sekä alueen yhteistä tiedottamista
• luoda teollisuuspuistoon yhteisiä yhteistyömalleja ja palvelurakenteita käytäntöjä yhtenäistämällä ja yhteistoimintaa tehostamalla sekä päällekkäisiä toimintoja purkamalla
• huolehtia yhteisestä edunvalvonnasta
• parantaa ennakoivaa riskienhallintaa ja suojelutoiminnan tehokkuutta
• [muut tavoitteet].
Yhteistyön arvoperusta on
• yritysten itsenäisyys
• keskinäinen luottamus
• hyödyt teollisuuspuistolle kokonaisuutena.
• [muut arvot].
Määritelmät
Teollisuuspuisto
Teollisuuspuisto on itsenäisten tuotantolaitosten, yritysten ja toimijoiden keskittymä. Teollisuuspuiston yrityksistä suurin osa ovat itsenäisiä toimijoita, jotka hallitsevat omistustensa tai
sopimustensa kautta alueitaan tai tilojaan ja vastaavat lainsäädännön mukaisesti kukin osaltaan toiminnastaan ja sen turvallisuudesta. Koska teollisuuspuiston yritykset sijaitsevat saman
aidan sisäpuolella, niillä on yhteisiä liikennöinti- ja kulkuväyliä. Tuotantoprosessien, yhteisen
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infrastruktuurin ja maantieteellisen läheisyyden takia eri tahojen on syytä ottaa teollisuuspuiston muut yritykset huomioon.
Teollisuuspuistossa toimii tuotantoyritysten lisäksi kumppanuusyrityksiä, jotka tarjoavat erilaisia palveluja tuotannollista toimintaa harjoittaville yrityksille. Esimerkkejä näistä ovat tuotantolaitosten huolto- ja kunnossapitopalvelut, teollisuuden jätehuolto- ja puhtaanapitopalvelut
sekä Teollisuuspuiston infrastruktuurin ylläpito- ja kehittämispalvelut, joita ovat veden toimitus, lämmönvälitys, tiestön ja pysäköintialueiden hoito, aluevartiointi jne.
Yhteinen työpaikka
Työturvallisuuslain (738/2002) 6. luvun 49 § - 54 §:ssä tarkastellaan ns. yhteistä työpaikkaa.
Teollisuuspuisto poikkeaa yhden päätoimijan ja sen alihankkijoina toimivien yritysten yhteisöstä, eikä teollisuuspuistoa lasketa yhdeksi yhteiseksi työpaikaksi. Ottaessaan alihankkijoita
teollisuuspuiston alueelle kukin sopijaosapuoli tulee omalta osaltaan ottaa huomioon yllämainitut lainkohdat.
Yhteisten vaarojen työpaikka
Halli tai muu työtilaa, jossa työskentelee vähintään kaksi itsenäistä yritystä, tulee tarkastella
työturvallisuuslain (738/2002) 54 §:n tarkoittamien yhteisten vaarojen työpaikkojen kriteerein.
Toiminnallinen kokonaisuus
Yritykset, jotka rajatulla alueella käsittelevät tai varastoivat vaarallisia kemikaaleja, saattavat
muodostaa Turvatekniikan keskuksen määritelmän mukaan vaarallisten kemikaalien teollisesta käsittelystä ja varastoinnista annetun asetuksen (59/1999) 30 §:n mukaisen toiminnallisen
kokonaisuuden.
Sopimisen kohde ja yhteistyön muoto
Yhteistyö teollisuuspuiston turvallisuuden ja ympäristönsuojelun hyväksi käsittää muun muassa:
a) ei-salaisten tietojen toimittamisen, mukaan luettuna tiedot, jotka koskevat:
• kehitys- ja tuotantohankkeita
• ympäristönsuojelua ja turvallisuutta koskevia kysymyksiä
• tuotantolaitosten ja muiden rakennusten tai rakennelmien sijoittamista;
• laitteita ja laitoksia mukaan luettuna rakenneselitysten, piirustusten ja erittelyjen toimittaminen
• laitteiden, laitosten, materiaalien, kemikaalien ja polttoaineiden käyttöä
• alueen liikennevirtoja
• vartiointia ja muita suojelutoimia
• [muita aihealueita].
b) pääsyn laitoksiin ja vartioinnin järjestämisen
c) teknisen avun ja palvelusten antamisen
d) pelastus- ja ensiapu-toiminnan yhteistyön edistämisen
e) teollisen yhteistyön edistämisen
e) [muita aihealueita].
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Teollisuuspuiston yhteistyökokous on sopijaosapuolten johtajien säännöllisesti kokoontuva yhteistoimintaelin, jossa käsitellään teollisuuspuiston turvallisuuden ja ympäristösuojelun kannalta merkittäviä asioita. Yhteistyökokous hyväksyy toimintansa menettely- ja päätöksentekotapoja varten
työjärjestyksen.
Yhteistyön kohteena ovat erityisesti kemikaaliturvallisuus, liikenneturvallisuus, maankäyttö ja rakentaminen, vartiointi ja pelastustoimi sekä teollisuuspuiston yhteinen edunvalvonta. Yhteistyökokous voi esittelystä käsitellä myös muita teollisuuspuiston toimintaan liittyviä yhteisiä asioita.
Yhteistyökokous pidetään vuosittain tarpeen mukaan 1 - 2 kertaa. Kokouksessa voidaan kuulla yritysten edustajia tai muita asiantuntijoita erikseen sovittavalla tavalla.
Yhteistyötä toteutetaan vuosittain laadittavan toimintasuunnitelman mukaisesti. Valmistelusta vastaavat nimetyt asiantuntijatyöryhmät. Yhteistyökokous hyväksyy vuosittain teollisuuspuistolle toimintasuunnitelman sekä tekee esityksen sopijaosapuolten yrityskohtaisesta hyväksymisestä. Toimintasuunnitelmaan liitetyistä erillishankkeista ja muusta yhteistyöstä päätetään erikseen.
Yhteistyökokoukseen osallistuvat sopijaosapuolten yritysten toimitusjohtajat ja paikallisjohtajat.
Yhteistyökokous voi päättää, että kokoukseen valitaan lisäksi 4 - 6 jäsentä siten, että keskeiset yhteistyötahot tulevat edustetuiksi.
Yhteistyökokous valitsee vuosittain keskuudestaan puheenjohtajan ja kaksi varapuheenjohtajaa.
Yritykset toimivat puheenjohtajayrityksinä suuruusjärjestyksessä vuoden kerrallaan siten, että puheenjohtajakausi päättyy kunakin vuonna 31.12. Yhteistyökokous nimeää lisäksi vuosittain keskuudestaan teknisen työvaliokunnan, johon kuuluu puheenjohtajiston lisäksi 2 - 3 jäsentä. Yhteistyökokouksen pysyviä asiantuntijoita ovat teollisuuspuiston pelastustoimen päällikkö ja teollisuuspuiston
tiedotuspäällikkö, joka samalla toimii kokouksen sihteerinä.
Mikäli yksimieliseen ratkaisuun ei kokouksessa päästä, noudatetaan liitteessä A mainittua päätöksentekomenettelyä.
Teollisuuspuiston yhteistyökokouksessa käsiteltävät asiat ovat luottamuksellisia. Kokousten asialistat jaetaan sopijaosapuolina olevien yritysten henkilöstöryhmien edustajille. Kokouksessa sovituista
asioista laaditaan muistio, jonka allekirjoittaa puheenjohtaja ja varmentaa kokouksen sihteeri. Kokouksista laaditaan yhteenveto henkilöstöryhmille. Teollisuuspuistoon liittyvän yhteistyön tiedottamista varten perustetaan www-sivut. Yhteistyökokous päättää tapauskohtaisesti muusta tiedotuksesta ja sen periaatteista.
Yhteistyökokous voi nimetä neuvottelukuntia. Neuvottelukunnat voivat perustaa tarvittaessa projekteja tai työryhmiä. Neuvottelukuntiin voidaan kutsua asiantuntijoiksi viranomaisten ja muiden sidosryhmien edustajia.
Henkilöstöä koskevissa asioissa toimitaan kunkin yrityksen yhteistoimintasäännösten mukaisesti ja
ammattijärjestöjen edustajille varataan mahdollisuus osallistua yhteistyötä koskevien hankkeiden
suunnitteluun.
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Sopimuksen voimassaolo ja irtisanominen
Sopimuksen voimassaoloaika
Sopimus on voimassa toistaiseksi tämän sopimuksen allekirjoittamisesta lukien.
Irtisanominen
Erityisistä syistä sopijapuoli voi irtisanoa sopimuksen päättymään kahdentoista kuukauden irtisanomisajalla. Irtisanoutunut sopijapuoli on velvollinen suorittamaan osuutensa sovittujen
hankkeiden kuluista ja saamaan osuutensa sopimuksen päättymispäivään mennessä syntyneistä tuloista erikseen sovittavalla tavalla.
Jos sopijapuoli törkeästi rikkoo sopimusta, kärsinyt sopijapuoli voi purkaa sopimuksen päättymään heti ilmoittamalla siitä partnereille kirjallisesti.
Jos sopijapuoli rikkoo tämän sopimuksen ehtoja tai sen nojalla annettuja sääntöjä, se on velvollinen korvaamaan aiheuttamansa vahingon.
[Muita irtisanomiseen liittyviä kohtia]
Veloitukset ja laskutus
Sopijapuolet sitoutuvat korvaamaan yhteiset ja yhteisesti sovitut kulut budjetin mukaan. Kukin korvaa budjettiin kuulumattomat ja itse aiheuttamansa kulut.
Yhteistyökokouksista aiheutuvista kustannuksista vastaa kokouksen järjestävä taho. Kokouksen
osanottajille maksettavista kokouspalkkioista ja matkakustannusten korvaamisesta päättää ja vastaa
kukin sopijaosapuoli omien sääntöjensä mukaisesti. Sopijaosapuolten ulkopuolelta tuleville osanottajille maksettavista kokouspalkkioista ja ansiomenestysten korvaamisesta päättää ja vastaa yhteistyökokous.
Budjettiin kuuluvat yhteistyöstä ja sen kautta saadut mahdolliset tulot jaetaan tasan sopijapuolten
kesken. Budjettiin kuulumattomat tulot jaetaan sopijapuolten kesken siinä suhteessa, kuin kukin on
tehnyt työtä yhteistyön hyväksi.
Hinnan tarkistaminen
Yhteistyökokouksissa hyväksytään yhteistyölle vuosibudjetit ja sovitaan laskutuksesta.
Sopijaosapuolten velvollisuudet
Sopijaosapuolet ovat velvollisia noudattamaan tätä sopimusta ja teollisuuspuistossa yhteisesti sovittuja sääntöjä. Sopijaosapuolet ovat velvollisia tiedottamaan muille verkoston jäsenille tässä sopimuksessa ja sen mukaisessa yhteistyössä tapahtuvista muutoksista.
Sopijaosapuolet ovat velvollisia pitämään salassa yhteistyössä esiin tulevat luottamukselliset asiat.
Sopijaosapuolet vastaavat siitä, että niiden henkilöstö on tietoinen salassapidosta ja velvollinen sitä
noudattamaan.

4

Esimerkki yhteistyösopimuksesta

Liite 3

Teollisuuspuistossa toimivien yritysten tuotantoprosessien, yhteisen infrastruktuurin ja maantieteellisen läheisyyden takia eri tahojen on otettava teollisuuspuiston muut yritykset huomioon keskinäisiä sopimuksia solmiessaan.
Sopijaosapuoli ei saa laatia muita sopimuksia, esim. vuokrasopimuksia, jotka ovat ristiriidassa tämän sopimuksen kanssa. Teollisuuspuistoon otettavien uusien oikeushenkilöiden on sitouduttava
tähän yhteistyösopimukseen, ellei yhteistyökokouksessa muuta päätetä.
Yhteistyökokouksen päätöksellä sopijaosapuoli voi saada rajoitettuja lievennyksiä tähän yhteistyösopimukseen.
Vastuunrajoitus
[Mahdolliset vastuunrajoitukset]
Sopimusoikeuden siirtäminen
Teollisuuspuistossa harjoitettavan toiminnan siirtyessä toiselle oikeushenkilölle myös tähän yhteistyösopimukseen liittyvät sopimusoikeudet siirtyvät kyseiselle oikeushenkilölle.
Sopimuksen tarkistusmenettelyt
Tämä sopimus on voimassa yhteistyön keston ajan, mutta yhteistyön toimivuuden ja vaikuttavuuden arviointi tehdään kahden vuoden välein yhteistyökokouksen yhteydessä. Sopimusta voidaan
tarvittaessa tarkistaa arvioinnin tulosten perusteella ja se voidaan muuttaa sopimalla siitä kirjallisesti erikseen.
Tätä sopimusta tulee viipymättä tarkistaa, jos muutokset teollisuuspuistossa antavat siihen aihetta.
Hyödykkeet
Tällä yhteistyösopimuksella pyritään turvaamaan hyödykkeiden saatavuus ja turvallinen yhteiskäyttö teollisuuspuistossa. Hyödykkeiden toimitusehdoista sovitaan erikseen kahdenvälisillä sopimuksilla.
Sopijaosapuoli ei tämän sopimuksen myötä sitoudu käyttämään toisen sopijapuolen tarjoamia hyödykkeitä, mutta hänen on toimittava niin, etteivät hyödykkeiden toimitukset toiselle sopijaosapuolelle häiriinny. Hän ei myöskään saa toiminnallaan vaikuttaa hyödykkeisiin liittyvään turvallisuuteen heikentävästi. Hänen tulee esim. varmistaa, etteivät hyödykelinjat hallitsemallaan alueella joudu korroosion, ulkoisen iskun tai vastaavan vaikutuksen alaisiksi, että tietoliikenneverkko on suojattu asianmukaisesti, että palosuojeluun liittyvät laitteet ovat käyttökunnossa, jne.
Mikäli jonkin hyödykkeen toimitukset kuitenkin joudutaan keskeyttämään tai lakkauttamaan, tulee
tästä riittävän aikaisessa vaiheessa antaa tietoa muille sopijaosapuolille. Mikäli hyödykkeen toimitus loppuu yllättäen (esim. tulipalon tai muun vastaavan syyn takia), tulee tästä viivytyksettä tiedottaa muille sopijaosapuolille.
Yhteistyö koskee seuraavia hyödykkeitä:
• Sähkö 230 V
• Sähkö 380 V
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• Kylmä vesi
• Lämmin vesi
• Jäähdytysvesi (merivesi)
• Matalapainehöyry
• Korkeapainehöyry
• Teollisuusviemäri
• Saniteettiviemäri
• Nestekaasu
• Lankayhteys puhelinverkkoon
• Tietoliikenneyhteys
• Sprinkleri
• Palohälytys
• [Muita hyödykkeiksi laskettavia voivat olla esim. polttoöljy ja jätevesien käsittelykemikaalit]
Teollisuuspuiston sisäinen liikenne
Kaikilla sopijaosapuolilla on oikeus käyttää teollisuuspuiston yhteisiä kulkuväyliä liitteen B liikenneohjeessa ja -suunnitelmassa esitettyjen rajoitusten puitteissa.
Sopijaosapuolilla on oikeus ja velvollisuus omalla kustannuksellaan osallistua teollisuuspuiston liikenneohjeen ja -suunnitelman päivitystyöhön. Teollisuuspuiston liikenneohjeessa määrätään väylien kunnossapidosta, valaistuksesta, opasteista, pelastusteiden ja pysäköinnin järjestämisestä, sekä
purku- ja lastausalueista.
Erityiskuljetuksista (korkeat, erityisraskaat jne.) teollisuuspuistossa on aina sovittava maanomistajien sekä niiden osapuolten kanssa, joiden toimintaan kuljetus vaikuttaa tai saattaa vaikuttaa.
Mikäli sopijaosapuolen palveluksessa olevien henkilöiden turvallista pääsyä työpaikalle yhteisessä
käytössä olevia kulkuväyliä pitkin ei voida taata, vaihtoehtoisista kulkureiteistä tulee sopia päivittämällä teollisuuspuiston liikennesuunnitelma.
Kunnossapito
Sopijaosapuolet sitoutuvat pitämään infrastruktuurin hallinnassaan olevilla alueilla normaalissa
kunnossa seuraavin rajoituksin:
Kulkuväylien kunnossapito
Sopijaosapuoli vastaa lumenpoistosta ja hiekoituksesta hallinnassaan olevien rakennusten ovien välittömässä läheisyydessä olevilta alueilta. Muu kulkuväylien kunnossapito hoidetaan yhteisesti yhteistyökokouksessa päätettävällä tavalla.
Sähkö-, puhelin- ja tietoliikenneyhteydet
Kukin sopijaosapuoli vastaa linjojen kunnossapidosta hallitsemillaan alueilla pois lukien ne
linjat, jotka eivät liity sopijaosapuolen toimintaan. Muiden linjojen kunnossapito hoidetaan
yhteisesti yhteistyökokouksessa päätettävällä tavalla.
Kukin sopijaosapuoli vastaa kaikkien hallinnassaan olevilla alueilla olevien kaapelihyllyjen
osalta siitä, että näille ei pääse kertymään pölyä.
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Vesijohdot
Kukin sopijaosapuoli vastaa vesijohtojen kunnossapidosta vesimittarista eteenpäin. Muiden
vesijohtojen kunnossapito hoidetaan yhteisesti yhteistyökokouksessa päätettävällä tavalla.
Viemärit
Kukin sopijaosapuoli vastaa teollisuus-, saniteetti- ja sadevesiviemärien kunnosta runkoputkiin asti. Sopijaosapuoli myös vastaa siitä, ettei hallitsemiltaan alueilta pääse viemäriin sellaista jätevettä, joka voi aiheuttaa vuotoja, tukkia viemärit tai viemäriverkon kautta aiheuttaa räjähdys-, myrkytys- tai muuta vaaraa tai haittaa. Runkoputkien kunnossapito hoidetaan yhteisesti yhteistyökokouksessa päätettävällä tavalla.
Nestekaasulinja
Sopijaosapuolet vastaavat nestekaasulinjoista liitteessä C olevan piirustuksen osoittamalla tavalla.
Höyrylinja
Sopijaosapuolet vastaavat höyrylinjoista liitteessä C olevan piirustuksen osoittamalla tavalla.
Liuotinlinjat
Kukin sopijaosapuoli vastaa kaikkien käyttämiensä liuotinlinjojen kunnossapidosta kokonaisuudessaan. Kukin sopijaosapuoli vastaa vain hänen omassa käytössä olevien putkisiltojen ja kanavien kunnosta. Useamman toiminnanharjoittajan käyttämien putkisiltojen ja -kanavien
kunnossapito hoidetaan yhteisesti yhteistyökokouksessa päätettävällä tavalla.
[Muita sopimukseen laitettavia kohtia ovat esim. säiliöihin, jäteveden puhdistukseen, tai sammutus- ja hälytysjärjestelmiin liittyvät kohdat]
Sopijaosapuolen on välittömästi ilmoitettava kunnossapidosta vastaavalle taholle havaitsemistaan
sellaisista virheistä tai puutteista, joiden korjaamisesta hän ei itse vastaa.
Ilmoitettuaan töistä etukäteen teollisuuspuiston muille toiminnanharjoittajille, kukin sopijaosapuoli
on oikeutettu teettämään teollisuuspuiston alueella tavanmukaisia korjaus-, huolto-, kunnossapitoja muutostöitä silloin, kun niistä aiheutuu vain lievää haittaa tai häiriötä muille toiminnanharjoittajille. Teollisuuspuiston muille toiminnanharjoittajille olennaisista haittaa tai häiriötä aiheuttaviin
korjaus- ja muutostöihin sopijapuolet saavat ryhtyä ilmoitettuaan siitä kahta kuukautta ennen sanottua ajankohtaa, ellei muuta yhteisesti sovita. Tällaisiksi töiksi lasketaan työt, jotka esimerkiksi vaativat sähkön tai veden toimituksen keskeyttämistä teollisuuspuistossa, alueen turvallisuusjärjestelmien poiskytkemistä tai toimintahäiriöitä yhteisen jätevedenpuhdistamon toiminnalle.
Turvallisuus
Kukin osapuoli sitoutuu tulipalon tai onnettomuustapausten sattuessa tai tulipalo- tai onnettomuusvaaran vallitessa antamaan tarvittavaa apua mahdollisuuksiensa mukaan, mikäli toinen sopimusosapuoli sitä pyytää.
Apua saavalta sopimusosapuolelta vaaditaan välitöntä todenmukaisten kustannusten korvaamista.
Näihin kuuluvat
• palkat, sosiaalimaksut, päivärahat tai muut kulukorvaukset
• kaluston ja tarvikkeiden käytöstä perittävät maksut.
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Kaikki sopimusosapuolet sitoutuvat noudattamaan teollisuuspuistoa kulloinkin koskevia turvallisuus- ja muita määräyksiä ja säädöksiä.
Kukin sopijaosapuoli sitoutuu viivytyksettä toimittamaan yhteistyökokouksen tietoon kaikki se tieto, jota tarvitaan teollisuuspuiston yhteisen pelastussuunnitelman päivitettynä pitämiseksi.
Kukin sopijaosapuoli sitoutuu pitämään päivitettynä toimintaansa liittyvän räjähdyssuojausasiakirjan sekä toimittamaan kopio yhteistyökokouksen sihteerille ja teollisuuspuiston pelastustoimen
päällikölle aina kun asiakirjaan tehdään muutos, kuitenkin vähintään joka kolmas vuosi.
Uusi sopijaosapuoli sitoutuu kuuden (6) kuukauden kuluessa sopimuksen allekirjoittamisesta tunnistamaan ne vaarat, jotka kohdistuvat muihin teollisuuspuistossa ja sen ulkopuolella oleviin henkilöihin ja omaisuuteen, sekä toimimaan siten, että näihin vaaroihin liittyvä riski on siedettävällä tasolla.
Sopijaosapuolet sitoutuvat päivittämään riskianalyysinsä määrävälein sekä aina kun siihen on todettu olevan tarvetta.
Sopijaosapuolet sitoutuvat tiedottamaan muille tahoille aiheuttamistaan riskeistä teollisuuspuistossa
vakituisesti tai usein toistuvasti toimiville tahoille sekä omalla kustannuksellaan osallistumaan teollisuuspuiston yhteisen pelastussuunnitelman laatimiseen.
Kukin sopijaosapuoli sitoutuu omassa työturvallisuussuunnittelussaan ottamaan huomioon myös
teollisuuspuiston muista toimijoista johtuvat työturvallisuusriskit sekä omalta osaltaan vaikuttamaan näidenkin riskien pienentämiseen esimerkiksi varaamalla henkilökunnalleen ja teollisuuspuistossa toimiville alihankkijoilleen riittävästi henkilökohtaisia suojaimia sekä järjestämällä vuokratilojensa ilmastoinnin niin, että se pysähtyy automaattisesti kaasuhälytyksen yhteydessä. Vaadittavien
järjestelyjen aiheuttamista kustannuksista vastaa kukin sopijaosapuoli itse, ellei muuta sovita.
Sopijaosapuolet sitoutuvat omalla kustannuksellaan osallistumaan teollisuuspuiston yhteisen tehdaspalokunnan ja ensiapuryhmän toimintaan liitteessä D esitetyllä panoksella.
Sopijaosapuolet sitoutuvat osallistumaan teollisuuspuiston yhteisestä vartioinnista, kulunvalvonnasta ja hälytysjärjestelmistä aiheutuviin kustannuksiin. Teollisuuspuiston yhteistyöryhmän jäsenenä
osapuolilla on oikeus vaikuttaa palveluntarjoajien valintaan ja mahdollisiin yhteisesti tehtäviin turvallisuusinvestointeihin.
Sopijaosapuolet sitoutuvat toimimaan niin, ettei teollisuuspuistossa toimivien yritysten tietoturva
vaarannu ja ettei yhteistä tietoverkkoa käytetä epäasiallisiin tarkoituksiin.
Sopijaosapuolet sitoutuvat muissakin turvallisuutta koskevissa ratkaisussaan aina ottamaan teollisuuspuiston muut toimijat huomioon.
Ympäristönsuojelu ja jätteiden käsittely
Sopijaosapuolet sitoutuvat teollisuuspuistossa harjoittamaan kulloinkin voimassa olevien ympäristölakien, -asetusten ja viranomaismääräysten mukaista toimintaa siten, ettei toiminnan harjoittamisesta aiheudu ympäristön pilaantumista tai ympäristön pilaantumisen vaaraa.
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Kukin sopijaosapuoli vastaa siitä, että häntä koskevat ympäristöluvat ovat voimassa ja että niihin
liittyvät ehdot täytetään. Mikäli ympäristölupiin liittyy ehtoja, joiden täyttäminen vaatii toisen sopijapuolen tai teollisuuspuistossa toimivien muiden tahojen osallistumista tai hyväksyntää, kyseisestä
ehdosta ja ehdotetusta ratkaisusta on viipymättä tiedotettava asianosaisille.
Osapuolet sitoutuvat ottamaan osaa teollisuuspuistossa tehtäviin melumittauksiin, joista teollisuuspuistossa toimivien toiminnanharjoittajien kesken sovitaan. Kustannukset jaetaan kulloinkin erikseen sovittavalla tavalla.
[Muita mittauksiin liittyviä kohtia, esim. pöly- ja VOC-mittaukset]
Toiminnan luonteesta johtuen saastumisen mahdollisuutta ei kokonaan voida sulkea pois, vaikka
sopijaosapuolet sitoutuvat estämään maaperän, pohjaveden ja sadeveden saastumisen. Kukin sopijaosapuoli vastaa siitä, että hänen toiminnastaan johtuen saastunut vesi tai maa puhdistetaan viranomaisten edellyttämällä tavalla. Kukin sopijaosapuoli on lisäksi velvollinen ryhtymään kaikkiin viranomaisten vaatimiin toimenpiteisiin maaperän tai pohjaveden saastumisen selvittämiseksi tai ehkäisemiseksi tilanteessa, jossa saastuminen ilmeisesti johtuu kyseisen sopijapuolen toiminnasta teollisuuspuiston alueella.
Sopijaosapuolet sitoutuvat ilmoittamaan toisilleen, alueen muille toiminnanharjoittajille ja tarvittaessa viranomaisille poikkeuksellisista päästöistä ilmaan, veteen tai maaperään.
Sopijaosapuolet sitoutuvat järjestämään jätehuoltonsa lainsäädännön ja teollisuuspuiston yhteisten
ohjeiden mukaisella tavalla.
Muutosten hallinta
Yhteystiedot
Teollisuuspuiston yhteistyökokouksen sihteeri sitoutuu ylläpitämään listan alueella jatkuvasti
tai usein toistuvasti toimintaa harjoittavista tahoista sekä heidän yhteyshenkilöistään. Päivitetyt listat toimitetaan viivytyksettä kaikille listalla oleville henkilöille.
Sopijaosapuolet sitoutuvat viipymättä ilmoittamaan teollisuuspuiston yhteistyökokouksen sihteerille yhteystiedoissa tapahtuneista muutoksista.
Sopijaosapuolet sitoutuvat ilmoittamaan toiminnassaan tapahtuvista muutoksista alueella jatkuvasti tai usein toistuvasti toimintaa harjoittaville tahoille ja teollisuuspuiston yhteistyökokouksen sihteerille.
Dokumenttien hallinta
Teollisuuspuiston yhteistyökokouksen sihteeri sitoutuu ylläpitämään päivitetyt kartat teollisuuspuiston alueella olevista verkostoista, kuten viemärilinjoista, vesijohdoista, sähkö-, puhelin- ja tietoliikennelinjoista, höyry-, paineilma- ja kaasuputkistoista, teistä, rautateistä ja kevyen liikenteen väylistä. Kopiot päivitetyistä kartoista toimitetaan erikseen sovittavaa maksua
vastaan.
Sopijaosapuolet sitoutuvat viipymättä ilmoittamaan teollisuuspuiston yhteistyökokouksen sihteerille verkostoihin tehtävistä muutoksista. Teollisuuspuiston yhteistyökokouksen sihteeri ilmoittaa verkostoihin liittyvistä muutoksista alueella jatkuvasti tai usein toistuvasti toimintaa
harjoittaville tahoille.

9

Esimerkki yhteistyösopimuksesta

Liite 3

Muutosten toteuttaminen
Sopijaosapuoli ei saa toteuttaa sellaisia muutoksia, jotka haittaavat tai vaarantavat toisten sopijaosapuolten tai muiden teollisuuspuistossa toimivien yritysten toimintaa tai turvallisuutta,
ilman asianosaisten tahojen suostumusta. Tilapäisen ja lyhytaikaisen muutoksen tekeminen on
kuitenkin sallittua, mikäli se ei aiheuta kohtuutonta rasitusta tai merkittävää turvallisuusriskiä
teollisuuspuiston muille toiminnanharjoittajille.
Tiedottaminen
Sopijaosapuolet sitoutuvat pitämään teollisuuspuiston yhteistyökokouksen sihteerin tietoisena sellaisista viranomaisten vaatimista toimenpiteistä sekä sellaisista heidän kanssaan käydyistä keskusteluista, joilla on tai saattaa olla vaikutusta sopijaosapuolen hallitseman alueen ulkopuolelle.
Sopijaosapuolet sitoutuvat noudattamaan yhteistyökokouksen normaalitiedottamiseen liittyviä ohjeita.
Sopijaosapuolet sitoutuvat noudattamaan yhteistyökokouksen kriisiviestintään liittyviä ohjeita sekä
kouluttamaan johtoaan kriisiviestintään ja varmistamaan koulutettujen henkilöiden osallistumisen
teollisuuspuiston vuosittaisiin kriisiviestintäharjoituksiin.
Katselmukset
Teollisuuspuiston yhteiset katselmukset
Teollisuuspuistoon on perustettu yhteistyökokous, joka samalla toimii teollisuuspuiston katselmuselimenä.
Sopimusosapuolilla on oikeus ja velvollisuus omalla kustannuksellaan osallistua teollisuuspuiston yhteisiin turvallisuus- ja ympäristönsuojelukatselmuksiin.
Teollisuuspuiston yhteiset ohjeet, viranomaismääräykset, jne. katselmoidaan vähintään kerran
vuodessa. Yhteistyökokouksen sihteeri kutsuu koolle edustajat kaikista tämän sopimuksen allekirjoittaneista yrityksistä.
Sopimuksen toteutuksen seuranta
Sopimuksen toteutumista seurataan yhteistyökokouksissa.
Raportointi
Kukin sopimusosapuoli sitoutuu raportoimaan toiselle osapuolelle sellaisista suunnitelmista, jotka
vaikuttavat tai saattavat vaikuttaa toisen osapuolen toimintaan tai päätöksentekoon.
Sopijaosapuolet sitoutuvat raportoimaan teollisuuspuiston yhteistyökokouksen sihteerille kaikista
sellaisista onnettomuus- ja läheltä-piti -tilanteista, joista olisi saattanut aiheutua vaaraa tai muuta
merkittävää haittaa teollisuuspuiston muille toimijoille.
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Ylivoimainen este
Ylivoimaisella esteellä (force majeure) tarkoitetaan poikkeuksellista ja yllättävää tapahtumaa, joka
estää sopimuksen noudattamisen. Tapahtuman on oltava sopimusosapuolten kontrollin ulkopuolella
eikä estettävissä tai ylitsepäästävissä. Ylivoimainen este voi olla muun muassa tulipalo, luonnonmullistus, maanjäristys, sota tai kapina. Sen sijaan sopimusehtojen täyttämiseen käytetyn tuotteen,
laitteen tai palvelun toimimattomuus ei ole ylivoimainen este.
Jos jokin sopimusosapuolista ei voi suorittaa osuuttaan ylivoimaisen esteen vuoksi, tästä on välittömästi ilmoitettava toisille sopijaosapuolille. Ylivoimainen este vapauttaa sopimusosapuolen vastuusta. Sopijaosapuolen on kuitenkin pyrittävä rajoittamaan esteen aiheuttamat vahingot mahdollisimman pieniksi.
Muut yhteistyösopimuksen ehdot
Jos tämän yhteistoiminnan tuloksena syntyy uusia tuotteita, palveluja, prosesseja tai immateriaalioikeuksia, kuten esim. keksintöjä, oikeudet niihin kuuluvat yhteisesti tämän sopimuksen sopijaosapuolille, ellei siitä kirjallisesti toisin sovita.
Yritykset vastaavat yhteistoiminnasta yhteistyöllä. Yritykset eivät korvaa toisilleen mahdollisesta
palvelun viasta tai virheestä aiheutuneita vahinkoja missään tapauksessa.
Yritykset vastaavat itse toimintansa laillisuudesta.
Sopimusosapuolilla ei ole muita keskinäisiä velvoitteita teollisuuspuiston turvallisuuden tai ympäristönsuojelun osalta kuin tässä sopimuksessa mainitut asiat.
Sovellettava laki
[Tässä voidaan halutessa mainita keskeiset yhteistyöhön sovellettavat lait]
Erimielisyyksien ratkaiseminen
Tämän sopimuksen tulkinnasta ja täytäntöönpanosta aiheutuvat erimielisyydet pyritään ensisijaisesti
ratkaisemaan osapuolten välisillä keskusteluilla. Mikäli syntyneistä erimielisyyksistä ei päästä osapuolia tyydyttävään neuvotteluratkaisuun, ratkaistaan syntynyt erimielisyys välimiesoikeudessa
Kauppakamarin välityslautakunnan sääntöjen mukaisesti.
Sopimuskappaleet
Tätä yhteistyösopimusta on laadittu kolme samasanaista kappaletta; yksi kullekin sopijaosapuolelle.
Kaikki kolme sopimuskappaletta ovat alkuperäisiä ja yhdessä ne muodostavat yhden ja saman sopimuksen.

Päiväys
Allekirjoitukset

11

