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1  OHJEIDEN SOVELTAMINEN  

1.1. Näissä Meyer Turku Oy:n yleisissä työohjeissa (jäljempänä ”Työohjeet”) telakasta pääsopimuksen mukaisena asiak-
kaana käytetään käsitettä ”Ostaja” ja toisesta sopimuspuolesta käsitettä ”Toimittaja”. Elleivät osapuolet ole muuta kirjal-
lisesti sopineet, näitä Työohjeita noudatetaan kaikissa työsuorituksen sisältävissä tilauksissa, jotka Ostaja tekee 1. hel-
mikuuta 2020 alkaen. Ostaja pidättää oikeuden päivittää näitä työohjeita milloin tahansa, ja päivitettyjä työohjeita sovel-
letaan kaikkiin Ostajan tekemiin tilauksiin muutoksen tekohetkestä alkaen. 

1.2. Näissä Työohjeissa käsitteellä ”sopimus” tarkoitetaan sellaista osapuolten välistä sopimusta liitteineen, jonka osaksi 
nämä Työohjeet on otettu. Sopimuksen nimi ei vaikuta näiden Työohjeiden sovellettavuuteen osapuolten välisessä so-
pimuksessa. 

1.3. Näissä Työohjeissa käsitteellä ”Ostajan alue” tarkoitetaan sitä nimenomaista Ostajan telakkaa tai muuta aluetta, alus tai 
muu rakenteilla oleva hanke mukaan luettuna, jolla Ostajalla on pääasiallinen määräysvalta ja jolla sopimuksessa mää-
ritelty työ suoritetaan. Näitä Työohjeita sovelletaan Ostajan alueella ja tarvittaessa Ostajan alueen ulkopuolella, kun Os-
tajan tilaamia takuu-, korjaus- tai asennustöitä suoritetaan aluksessa tai muulla työmaalla. 

1.4. Toimittaja takaa, että se on lukenut ja hyväksynyt nämä Työohjeet ennen sopimuksen tekemistä ja hyväksyy, että niitä 
noudatetaan kaikissa Ostajan alueella suoritettavissa töissä. Kun Toimittaja vahvistaa sopimuksen tai aloittaa työt Osta-
jan alueella, sen on varmistettava mahdollisten alihankkijoidensa noudattavan näitä Työohjeita sekä tarvittaessa itse 
sopimusta ja siinä mainittuja asiakirjoja kokonaisuudessaan. 
 

1.5. Kun Toimittaja on saanut nämä Työohjeet, niitä ei toimiteta uuden sopimuksen allekirjoittamisen yhteydessä uudelleen 
ilman erillistä pyyntöä, mutta viittaus näihin Työohjeisiin velvoittaa Toimittajan noudattamaan niitä. Tuloste Työohjeista 
on tarvittaessa saatavissa Ostajan sopimuksessa eritellyltä yhteyshenkilöltä tavanomaisina työaikoina. 

2  YLEISTÄ 

2.1. Yleisten säännösten ja määräysten lisäksi Toimittajan on noudatettava sopimuksessa eriteltyjen töiden suorittamiseen 
liittyviä määräyksiä ja ohjeita, jotka Ostaja toimittaa. Toimittajan on osaltaan annettava Työohjeet sekä Ostajan antamat 
määräykset ja ohjeet tiedoksi työntekijöilleen ja sopimuskumppaneilleen sekä valvottava niiden noudattamista. Työsken-
nellessään aluksella Toimittajan on noudatettava myös aluksen omia ohjeita ja määräyksiä. 

2.2. Toimittajan on ilmoitettava muille Ostajan alueella työskenteleville työnantajille ja työntekijöille mahdollisista omien työn-
tekijöidensä töiden aiheuttamista vaaroista sekä tarvittavista turvatoimista. Tiedot vaadittavista menettelyistä on toimitet-
tava ja yhteisymmärrys niistä saavutettava hyvissä ajoin ennen sellaisten töiden aloittamista, joissa laitteisiin, materiaa-
leihin tai työmenetelmiin voi liittyä vaaroja. 

2.3. Tällaisissa töissä saa käyttää vain sellaisia työntekijöitä, joilla on työn ja Ostajan edellyttämä ammattipätevyys. Toimittaja 
on vastuussa työntekijöidensä sekä alihankkijoidensa ammattipätevyyttä koskevien vaatimusten täyttymisestä sekä tur-
vallisuutta koskevien ohjeiden toimittamisesta ja riittävästä noudattamisesta. 

2.4. Vain Ostajan ja viranomaisten vaatimukset täyttäviä laitteita, varusteita, aineita ja materiaaleja saa käyttää. Lisäksi on 
noudatettava Ostajan ohjeita. Toimittajan on aina huolehdittava varoituskylteistä ja suojatoimenpiteistä, jotka ovat tar-
peen sen töiden aiheuttamien vahinkojen ja vaarojen ehkäisemiseksi. Toimittaja on vastuussa myös kylttien poistami-
sesta töiden valmistuttua. 

2.5. Kaikkien Ostajan alueella toimivien yritysten on ilmoitettava Ostajan työterveys- ja työturvallisuusosastolle viipymättä 
kaikista Ostajan alueella tapahtuvista onnettomuuksista, jotka vaativat lääketieteellistä hoitoa tai poissaoloa, sekä läheltä 
piti -tilanteista ja palon aluista.  

2.6. Kaikilla Ostajan alueella työskentelevillä henkilöillä on oltava voimassa oleva työturvallisuuskortti sekä suoritettavan työn 
niin vaatiessa myös tulityökortti ja sähköturvallisuustutkinto. Todisteet edellä mainittujen koulutusten suorittamisesta on 
esitettävä pyynnöstä. 

2.7. Toimittajan on varmistettava, että sen työntekijät tuntevat seuraavat seikat erityisen hyvin ja että he noudattavat niistä 
annettuja ohjeita ja määräyksiä: 
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- Kulkuluvat Ostajan alueelle, suojavarusteiden käyttö ja Ostajan varusteiden käyttöohjeet (katso kohta 5). 

- Sisäiseen liikenteeseen liittyvät vaarat ja huomio-/heijastinvaatetuksen käytön tärkeys telakka-alueella liikuttaessa 
(katso kohta 5). 

- Tulityön suorittamiseen liittyvät vaarat, tarvittavat turvatoimenpiteet sekä Ostajan palokunnalle tehtävä ilmoitus 
työstä, johon liittyy tulipalon riski (katso kohta 6). 

- Laitteiden ja varusteiden kunnon seuraaminen, sähkön ja muun energian syöttö sekä sen käyttöön liittyvät vaaralliset 
elementit, kuten sähköliitännät, kaapelit, jatkojohdot, letkut ja kaasupolttimet sekä kaasuputket ja muut paineistetut 
putkistot (katso kohdat 7 ja 8). 

- Ohjeet terveysriskin aiheuttavien aineiden käyttöön sekä siihen liittyvät suojamenettelyt, joissa otetaan huomioon 
myös muut vaara-alueella työskentelevät henkilöt (katso kohdat 9, 12 ja 13). 

- Työterveyteen ja -turvallisuuteen liittyvistä havainnoista ja läheltä piti -tilanteista ilmoittaminen. 

- Työjärjestyksestä sopiminen ja ilmoittaminen mahdollisista työjärjestelyiden muutoksista. 

- Yhteyden ottaminen palokuntaan tai ambulanssiin, hätänumerot, poistumistiet aluksella, kokoontumispaikat ja ih-
misten laskeminen hätätilanteissa. 

2.8. Edellä mainittuja seikkoja ja niihin liittyviä toimia koskevia ohjeita on saatavilla Ostajan alan ”Laivanrakennuksen ja 
offshoreteollisuuden turvallisuus-, terveys- ja ympäristökäsikirjassa” sekä näissä Työohjeissa. Ostajan yhteyshenkilöt 
antavat tarvittaessa lisäohjeita. Toimittajan on Ostajan pyynnöstä esitettävä kirjallista näyttöä siitä, miten hän on toteut-
tanut ohjeistuksen ja noudattamisen valvonnan edellä mainituissa asioissa. 

2.9. Toimittajan on annettava työntekijöilleen käyttöön työturvallisuuslain (738/2002) mukaiset riittävät ja asianmukaisesti va-
rustetut peseytymis-, pukeutumis- ja vaatteiden säilytystilat sekä muut henkilöstötilat. Toimittajan ja sen mahdollisten 
alihankkijoiden työntekijöille, jotka työskentelevät Ostajan alueella täysiaikaisesti, on oltava sosiaalitilat Ostajan alueella. 

2.10. Ostaja vuokraa Toimittajalle ja mahdollisille alihankkijoille sosiaalitiloja mahdollisuuksien mukaan. Toimisto- tai varasto-
parakkien vuokraamisesta ja sijoittamisesta, henkilöstötiloja sisältävien parakkien vuokraamisesta sekä vaadituista 
sähkö- ja ICT-liitännöistä on sovittava Ostajan kunnossapito-osaston kanssa. ICT-liitännöistä on sovittava erikseen Os-
tajan tietohallinto-osaston kanssa. 

3  TYÖN SISÄLTÖ JA SUORITTAMINEN  

3.1. Toimittaja saa erittelyn sopimuksen työhön liittyvästä sisällöstä. Siitä saa poiketa vain, jos asiasta tehdään erillinen huo-
mautus sopimukseen. Jos töiden suorittamisen aikana havaitaan, että jo sovittuihin töihin on tehtävä muutoksia, ne on 
tehtävä kirjallisesti ja molempien osapuolten on allekirjoitettava muutokset sisältävä asiakirja. 

3.2. Toimittajan on noudatettava Ostajan määrittämiä työmenetelmiä ja materiaalivaatimuksia. 

3.3. Toimittaja vastaa riskien tunnistamisesta, sovittujen töiden koordinoinnista sekä työntekijöidensä valvomisesta työpai-
kalla. Toimittajan on varmistettava työn turvallinen toteuttaminen käyttämällä valvontaansa riittävästi resursseja ja aikaa. 
Toimittaja varmistaa työntekijöidensä ammattitaidon ja antaa heille opastusta töidensä turvallisesta suorittamisesta, heitä 
ympäröivistä työpaikkaan liittyvistä vaaroista ja toimenpiteistä, joihin ryhdytään vaara- tai onnettomuustilanteissa. 

3.4. Toimittaja vastaa Ostajan sille asennusta varten käyttöön antamistaan varusteista, osista ja materiaaleista ja hyvittää 
niille mahdollisesti aiheuttamansa vauriot. Jos nämä varusteet, osat ja materiaalit eivät vastaa Ostajan laatu- tai käytet-
tävyysvaatimuksia, Ostajalle on ilmoitettava asiasta välittömästi. Toimittaja on vastuussa siitä, että sen hankkimat varus-
teet, osat ja materiaalit täyttävät Ostajan laatu- ja käytettävyysvaatimukset. 

3.5. Ellei muuta ole sovittu, töiden suorittamisessa käytetään vain Toimittajan työkaluja, suojavarusteita ja laitteita. Ostaja ei 
ole vastuussa niiden menettämisestä tai kulumisesta. Toimittaja on vastuussa Ostajan sille käyttöön antamien laitteiden 
ja varusteiden vaurioista. Tavallista kulumista ei katsota tällaiseksi vaurioksi. Jos laite tai varuste, jonka Ostaja on antanut 
Toimittajalle käyttöön, vaurioituu tai menetetään, Toimittaja vastaa kyseisen laitteen tai varusteen korjaamisesta tai me-
nettämisen kohdalla uuden ostamisesta aiheutuvista kuluista. 
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3.6. Toimittajan on noudatettava kaikkia sopimuksessa, näissä Työohjeissa ja sille erikseen toimitetuissa ohjeissa esitettyjä 
tulipaloja ja työturvallisuutta koskevia ohjeita. Lisäksi Toimittajan on noudatettava kaikkia tulipaloja ja työturvallisuutta 
koskevia Suomessa voimassa olevia lakeja ja säädöksiä sekä vahvistettuja ja yleisesti hyväksyttyjä säännöksiä. 

3.7. Sellaisia töitä, jotka voivat olla vaarallisia muiden henkilöiden turvallisuudelle, terveydelle tai omaisuudelle ei saa aloittaa 
ennen kuin Ostajalle ja muille niihin liittyville osapuolille on ilmoitettu niistä, ja niissä käytettävistä turvallisista työmene-
telmistä on sovittu Ostajan kanssa. Toimittajan on tarvittaessa käytettävä varoituskylttejä ennen töiden aloittamista, suo-
ritettava työt tavanomaisten työaikojen ulkopuolella ja rakennettava suojamuureja ja varastorakennuksia tai sovellettava 
vastaavia suojatoimenpiteitä. 

3.8. Toimittajan on varottava vaurioittamasta tai pilaamasta valmiita töitä tai materiaaleja riippumatta siitä, ovatko ne sen omia 
vai muiden tahojen. Toimittajan on tarvittaessa suojattava työympäristön valmiita tai keskeneräisiä töitä. Ylimääräiset 
Ostajan materiaalit palautetaan Ostajan yhteyshenkilön ilmoittamaan varastoon. Toimittaja on velvollinen maksamaan 
korvauksia Ostajan materiaaleista, jotka hän on pilannut tai menettänyt, sekä muista mainitulla tavalla aiheutuneista 
vahingoista. Toimittajan on pyynnöstä eriteltävä Ostajan sille käyttöön antamien materiaalien käyttö. 

4  YHTEISELLÄ TYÖPAIKALLA PÄÄASIALLISTA MÄÄRÄYSVALTAA KÄYTTÄVÄN TYÖNANTAJAN (OSTAJA) JA 

ULKOPUOLISEN TYÖNANTAJAN (TOIMITTAJA) TYÖTURVALLISUUTTA KOSKEVAT VELVOITTEET 

4.1. Työturvallisuuslain 50 §:n mukaan: 

4.2. ”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 tarpeel-
liset tiedot ja ohjeet työhön kohdistuvista työpaikan vaara- ja haittatekijöistä sekä työpaikan ja työn turvallisuuteen liitty-
vistä toimintaohjeista. Tällaisen työnantajan on varmistettava myös, että ulkopuolinen työnantaja saa tarpeelliset tiedot 
työpaikan palontorjuntaan, ensiapuun ja evakuointiin liittyvistä toimenpiteistä ja näihin tehtäviin [...] nimetyistä henki-
löistä.” 

4.3. Sen varmistamiseksi, että toimittaja ja sen työntekijät saavat riittävästi tietoa ja ohjeita työturvallisuuslaissa mainituista 
asioista, on kaikkien Ostajan alueella työskentelevien työntekijöiden sekä sen ensimmäisen tason esimiesten osallistut-
tava telakkakohtaiseen työturvallisuusperehdytykseen, jonka Ostaja järjestää mahdollisimman pian, mutta viimeistään 
ostajan työn aloittamisen jälkeen esittämänä ajankohtana. Lisäksi kaikilla Ostajan alueella tuotannossa toimivilla työnte-
kijöillä on oltava suoritettuna työtuvallisuuskoulutus ja heillä on oltava voimassa oleva työturvallisuuskortti. 

4.4. Tämän toimittajasäännöstön lisäksi Ostaja toimittaa Toimittajalle alan työturvallisuusoppaan ”Laivanrakennuksen ja 
offshoreteollisuuden turvallisuus-, terveys- ja ympäristökäsikirjan”, tulitöiden valvontasuunnitelman sekä muut työn luon-
teen perusteella tarpeelliset työturvallisuusohjeet. Toimittaja on velvollinen ohjeistamaan työntekijänsä noudattamaan 
kyseisiä ohjeita ja valvomaan niiden noudattamista. Tämän varmistamiseksi Toimittajan on ennen töiden aloittamista 
Ostajan alueella toimitettava Ostajan yhteyshenkilölle nimiluettelo, jossa kaikki Ostajan alueella työskentelevät työnteki-
jät vahvistavat allekirjoituksellaan perehtyneensä edellä mainittuihin työturvallisuusohjeisiin. Uudet työntekijät on aina 
lisättävä tähän luetteloon, ennen kuin he aloittavat työskentelyn Ostajan alueella. 

4.5. Toimittaja varmistaa, että myös sen alihankkijat noudattavat tässä kohdassa mainittuja työturvallisuusohjeita ja valvoo, 
että kyseiset alihankkijat valvovat niiden noudattamista. 

5  PÄÄSY OSTAJAN ALUEELLE JA RUOKAILUTILOIHIN SEKÄ LIIKKUMINEN SIELLÄ 

5.1. Ostajalla on tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta ulkopuolista työvoimaa käytettäessä annetun lain mukainen 
ensisijainen vastuu sopimuskumppaneidensa taustojen tarkistamisesta. Tavoitteena on varmistaa, että telakalla toimivat 
yritykset noudattavat Suomen lainsäädäntöä ja täyttävät velvollisuutensa Suomessa toimivina työnantajina. Ennen kuin 
Ostaja tekee Toimittajan kanssa sopimuksen työmaalla tehtävästä työstä (suunnittelu, asennus, käyttöönotto jne.), Toi-
mittajaa pyydetään toimittamaan vaadittavat asiakirjat lupatoimistolle.  

5.2. Toimittajan on toimitettava työntekijöitä koskevat hakemukset lupatoimistolle hyvissä ajoin etukäteen. 

5.3. Vain toimittajan tai sen alihankkijan Ostajalle työskentelevillä työntekijöillä on kulkuoikeus Ostajan alueelle. Toimittaja 
toimittaa pääsisäänkäynnille tai muulle nimetylle sisäänkäynnille nimiluettelon ja henkilötietolomakkeen Ostajan alueella 
työskentelevistä työntekijöistään ja pitää nämä ajan tasalla. Kaikille luettelossa oleville työntekijöille annetaan henkilötie-
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tolomakkeisiin perustuva henkilökohtainen kulkulupa. Kulkulupa on esitettävä sisäänkäynnillä ja Ostajan alueella pyyn-
nöstä. Vain henkilö, jolle kulkulupa on myönnetty, saa käyttää sitä ja esittää sen. Toimittaja on velvollinen valvomaan, 
että kulkulupia käytetään asianmukaisesti. 

5.4. Henkilö, jolle on myönnetty henkilökohtainen kulkulupa, saa liikkua vain hänen töihinsä liittyvissä Ostajan alueen osa-
alueilla ja työskentelypaikoilla. Vierailijoiden tuominen Ostajan alueelle on sallittua vain Ostajan yhteyshenkilön etukä-
teen antamalla luvalla. 

5.5. Jos Toimittajan tai sen alihankkijan työntekijä rikkoo Ostajan antamia työturvallisuusohjeita tai muuten vaarantaa oman 
tai muiden turvallisuuden, sovelletaan Ostajan laiminlyöntiin puuttumista koskevia työohjeita. Ostaja voi myös valtuuttaa 
kolmannen osapuolen (kuten vartijan, palomiehen tai työterveys- ja turvallisuusvastaavan) valvomaan työohjeiden nou-
dattamista tai panemaan työohjeet täytäntöön. 

5.6. Jos Toimittajan tai sen alihankkijan työntekijä aiheuttaa Ostajalle tai kolmannelle osapuolelle haittaa rikollisella toimin-
nalla, häiritsee muita rikolliseksi katsottavalla tavalla tai aiheuttaa vaaran Ostajan alueella, Toimittaja on velvollinen pois-
tamaan kyseisen henkilön Ostajan alueelta välittömästi. Lisäksi Ostajalla on oikeus evätä tältä henkilöltä pääsy Ostajan 
alueelle määrittelemättömäksi ajaksi. Jos Ostajalla on syytä epäillä Toimittajan tai sen alihankkijan työntekijää mainitusta 
rikollisesta toiminnasta Ostajan alueella, Ostajalla on oikeus evätä tältä henkilöltä pääsy Ostajan alueelle asian tutkimi-
sen ajaksi. 

5.7. Ajolupa Ostajan alueelle myönnetään tarpeen mukaan Ostajan yhteyshenkilön avustuksella. Ajolupa voidaan myöntää 
vain materiaalikuljetuksia varten. Muuhun Ostajan alueella tapahtuvaan liikenteeseen liittyvien ajolupien osalta toimite-
taan erilliset ohjeet. Sovellettavien ohjeiden noudattamatta jättäminen johtaa ajoluvan perumiseen. 

5.8. Kaikkien Ostajan alueella ulkotiloissa työskentelevien henkilöiden on käytettävä huomiovaatteita. 

5.9. Ostajan alueen ruokailutilat ovat Toimittajan työntekijöiden käytettävissä erikseen ilmoitettuina aikoina. 

6  PALOTURVALLISUUS 

6.1. Tulta sekä syttyviä, räjähtäviä tai muuten vaarallisia aineita on käsiteltävä varovasti ja niiden osalta on ryhdyttävä riittäviin 
varotoimiin. Tulitöiden, korjausten tai muiden tulipalon tai muiden onnettomuuksien riskiä merkittävästi lisäävien töiden 
yhteydessä on ryhdyttävä riittäviin varotoimenpiteisiin. Kaikilla henkilöillä on oikeus ja velvollisuus keskeyttää tulityö, jos 
siihen liittyy tulipaloriski. Tulipaloriskin arviointi on perustana kaikille tulityötoimille.  

6.2. Turvallisesta tulityöstä säädetään Suomessa standardeissa SFS 5900 (Tulitöiden paloturvallisuus) ja SFS 5991 (Katto- 
ja vedeneristysalan tulitöiden paloturvallisuus). Kaikkien Ostajan alueella tulitöitä suorittavien henkilöiden on tunnettava 
telakan erityiset tulityöjärjestelmät, minkä lisäksi heillä on oltava voimassa oleva telakkakohtainen tulityökortti ja heidän 
on noudatettava tulityötä koskevia ohjeita. 

6.3. Kaikista tulipaloista on ilmoitettava telakan palokunnalle tai soitettava pääsisäänkäynnille antaen tarkat tiedot tapahtu-
neesta. Telakan palokunta on ympärivuorokautisessa valmiudessa. Palomiehet ovat erikoistuneet ennaltaehkäisevään 
paloturvallisuustyöhön telakalla ja kykenevät aloittamaan palopelastuksen savusukellus mukaan luettuna minuuttien ku-
luessa hätätilanteesta ilmoittamisesta. Palomiehet ovat erikoistuneet kaasutestaukseen ja onnettomuuden sattuessa he 
ovat ensivasteyksikkö, joka arvioi lääketieteellisten jatkotoimenpiteiden tarpeen.   

6.4. Telakalla on viranomaisen vahvistama hätäsuunnitelma, joka kattaa erilaiset mahdolliset onnettomuustilanteet. 

6.5. Kaikkien aluksessa olevien materiaalien on oltava lämmönkestäviä ja paloa hidastavia. Kaikki aluksessa olevat suoja-
materiaalit, jotka eivät ole paloa hidastavia ja palamattomia, on poistettava sieltä välittömästi. Rakennus- ja suojamate-
riaalien laivanrakennusluokittelun on oltava B1, B-s1 d0 (standardi DIN EN 13501). Mattojen suojakalvojen on oltava 
matoille soveltuvia. Materiaaleja ei saa säilyttää alle 5 metrin etäisyydellä keskeneräisistä lohkorajoista tai kuilujen poh-
jalla aluksen ollessa kuivatelakalla.  

6.6. Maalaustöiden yhteydessä on varmistettava, että palovaarallinen alue on merkitty selkeästi tulityöt kieltävillä kylteillä. 
Maalaustöiden aloitusajankohdasta on aina sovittava ensin Ostajan alueesta vastaavan henkilön kanssa, minkä jälkeen 
siitä on ilmoitettava aluksen palovastaavalle tai paloasemalle. Toimittajan on poistettava kaikki varoituskyltit välittömästi, 
kun maali on kuivunut eikä paloriskiä enää ole. Ostajan maalausosasto antaa ohjeet ilmanvaihdon järjestämiseen sekä 
tarkat maalaustöitä koskevat ohjeet. 
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6.7. Rakenteilla olevassa aluksessa suoritettavissa liimaustöissä saa käyttää vain uudelleensuljettavia liima-astioita. Aluk-
sessa olevien jäte- ja roska-astioiden on oltava kannellisia. 

6.8. Väliaikaiset sosiaalitilat (kahvinkeittimet, mikroaaltouunit, vedenkeittimet jne.) eivät ole sallittuja aluksessa. 

7  TOIMITTAJAN LAITTEET JA VARUSTEET 

7.1. Toimittaja saa käyttää Ostajan alueella ja tuoda sinne vain sellaisia laitteita ja varusteita, jotka ovat olennaisen tärkeitä 
töiden suorittamisen kannalta ja jotka täyttävät Suomessa sovellettavat viranomaisvaatimukset. Lisäksi Toimittajan on 
noudatettava Ostajan erikseen toimittamia laitteiden ja varusteiden tarkastusmenettelyjä, käyttöä ja säilytystä koskevia 
ohjeita. Varusteet on merkittävä telakalla sovellettavien ohjeiden mukaisesti. Jos laitteissa käytetään helposti syttyviksi 
luokiteltuja nesteitä, niiden säilytyspaikoista ja käyttömääristä on sovittava Ostajan palopäällikön kanssa. Vain Ostajan 
sähköasentaja saa suorittaa Ostajan sähköverkkoon kohdistuvia sähköasennustöitä. 

7.2. Kaasuhitsauksessa ja polttoleikkauksessa käytettävien letkujen on oltava kyseistä tarkoitusta varten valmistettuja. Ra-
kenteilla olevaan alukseen vietävät happi-, asetyleeni- ja nestekaasuletkut on tarkastettava ja merkittävä. 

7.3. Toimittajan laitteet, varusteet ja materiaalit on merkittävä siten, että ne voidaan tunnistaa helposti ja yksiselitteisesti. 
Lisäksi niiden pakollisten määräaikaistarkastusten tilanne on tarkistettava. 

7.4. Toimittajan nostovälineiden ja nostokäytäntöjen on täytettävä Ostajan vaatimukset. 

7.5. Ostajan alueella haarukkatrukkeja kuljettavilla henkilöillä on Ostajan turvallisuusorganisaation hyväksymä haarukkatruk-
kikoulutus. Vain koulutukset, joihin kuuluu ajokokeen sisältävä käytännön osuus, hyväksytään.   

8  OSTAJAN LAITTEIDEN JA VARUSTEIDEN KÄYTTÖ 

8.1. Ostajan laitteiden ja varusteiden käyttö on sallittua vain erillisellä etukäteissuostumuksella. Ennen minkään laitteen tai 
varusteiden käyttöä Ostajalle on vahvistettava, että laitteita ja varusteita käyttävät henkilöt ovat saaneet tarvittavan käyt-
tökoulutuksen ja -perehdytyksen. Ostajan laitteita, varusteita tai materiaaleja ei saa viedä ulos Ostajan alueelta. 

8.2. Vain henkilöt, joilla on kokemusta ja koulutusta kuormien sidonnasta ja nostinten käytöstä, saavat käyttää nostinta. Vain 
erityiskoulutuksen saaneet henkilöt saavat käyttää kauko-ohjattua nostinta. 

8.3. Paineilmaa ja hitsauskaasuja saa syöttää verkkoon vain työpäivinä klo 7.00–23.00. Verkon käytöstä näiden aikojen ul-
kopuolella on sovittava erikseen Ostajan kunnossapito-osaston kanssa. 

8.4. Jos Ostajan varusteissa havaitaan vikaa, Toimittajan on ilmoitettava siitä viipymättä Ostajan yhteyshenkilölle tai Ostajan 
edustajalle työpaikalla. Lisäksi, jos vika voi aiheuttaa vaurioita, tulipalon tai vaaraa käyttäjän tai muun henkilön tervey-
delle, työt on keskeytettävä välittömästi ja on ryhdyttävä toimenpiteisiin vaurioiden tai vaarojen ehkäisemiseksi. 

8.5. Vain Ostajan asianomaisen osaston pätevät työntekijät saavat tehdä muutoksia väliaikaisiin kaasu- ja energiaverkkoihin 
aluksella tai Ostajan alueella. 

9  HENKILÖSUOJAIMET 

9.1. Toimittajan on annettava työntekijöille käyttöön työn edellyttämät henkilösuojaimet. Toimittajan on myös valvottava omien 
ja alihankkijoidensa työntekijöiden henkilösuojainten käyttöä sekä varmistettava, että kaikilla rakenteilla olevassa aluk-
sessa työskentelevillä työntekijöillä on mukanaan toimiva taskulamppu. Toimittajan on järjestettävä kyseisten henkilösuo-
jainten ja taskulamppujen kunnossapito omalla kustannuksellaan. Hitsausmaskin on oltava kypäräkiinnitteinen. Suojaky-
pärien, työvaatteiden, turvakenkien ja suojalasien käyttö on pakollista kaikille Ostajan tuotantoalueilla ja aluksissa työs-
kenteleville henkilöille. Lisäksi muita henkilösuojaimia on käytettävä työtehtäviin liittyvien riskien mukaan. 
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10  JÄRJESTYS JA PUHTAUS 

10.1. Toimittaja sitoutuu noudattamaan Ostajan vaatimusten mukaista puhtaus- ja järjestystasoa työmaallaan. Työmaat on 
puhdistettava päivittäin työstä aiheutuvasta jätteestä ja ylimääräisestä työmateriaalista. Palokuormaa aiheuttavat roskat, 
kuten palavat pakkausjätteet, on poistettava välittömästi. 

10.2. Alusta ei saa käyttää säilytyspaikkana. Siksi alukseen olisikin suotavaa tuoda vain yhden päivän aikana käytettävät ma-
teriaalit. Vaarallinen jäte on eroteltava ja vietävä varustelulaiturilla tai kuivatelakan laiturilla sijaitsevaan kemikaalisäiliöön.  

10.3. Toimittajan on välittömästi ryhdyttävä toimenpiteisiin aiheuttamiensa vesi-, kemikaali- tai muiden vahinkojen korjaa-
miseksi ja puhdistamiseksi. Tällaisista vahingoista on aina ilmoitettava telakan palovastaavalle tai niistä on ilmoitettava 
hätäpuhelulla pääsisäänkäynnille tai Ostajan paloasemalle. Jos Ostajan on huolehdittava mainituista vahinkojen korjaus- 
tai puhdistustöistä tai osallistuttava niihin, laskutetaan tarvittavat toimenpiteet Toimittajalta. 

10.4. Jos Toimittaja muistutuksesta huolimatta laiminlyö puhtaudesta ja järjestyksestä huolehtimisen työpaikallaan tai aiheut-
taa toiminnallaan epäjärjestystä toisella alueella, Ostaja voi suorittaa vaadittavat työt itse tai teettää ne alihankkijalla 
Toimittajan kustannuksella ja vähentää siitä aiheutuvat kulut seuraavasta Toimittajalle suoritettavasta maksusta. Toimit-
tajan on myös suoritettava työmaan loppusiivous omalla kustannuksellaan ennen töiden lopullista hyväksymistä. 

11  KORKEALLA TYÖSKENTELY 

11.1. Jos putoaminen on mahdollista ja todennäköisimmät seuraukset ovat vakavia, putoamisriskiä on vähennettävä esimer-
kiksi seuraavasti: 

- Turvakaiteiden tilaaminen. 

- Työtehtävään soveltuvien rakennustelineiden käyttö. 

- Työtehtävään soveltuvan mekaanisen henkilönostimen käyttö. Myös putoamisen pysäyttävä järjestelmä vaaditaan. 

- Sellaisen henkilökohtaisen putoamisen pysäyttävän järjestelmän käyttö, joka voidaan ankkuroida työalueelle asian-
mukaisesti. 

- Aukot on suojattava siten, että suojaukseen käytettävä rakenne pysyy paikallaan ja kestää oletetun kuormituksen. 

11.2. Esimies on vastuussa siitä, että työalue on turvallinen ja että rakennustelineet soveltuvat työalueelle. Esimiehen on myös 
varmistettava, että kaikki henkilökohtaista putoamisen pysäyttävää järjestelmää käyttävät henkilöt ovat saaneet opas-
tuksen sen käyttöön. 

11.3. Rakennustelineiden toimittaja on vastuussa sen varmistamisesta, että rakennustelineet on suunniteltu ja pystytetty vaa-
timusten mukaisesti ja että ne tarkastetaan ennen käyttöä ja viikoittain käyttöön ottamisen jälkeen. Rakennustelineiden 
toimittaja saa käyttää vain päteviä telinerakentajia, ja työalueen on oltava aidattu, kun telineitä pystytetään tai puretaan. 
On kiellettyä ottaa käyttöön sellaisia rakennustelineitä, joihin ei ole kiinnitettynä hyväksyttyä tarkastuskorttia. 

11.4. Mekaanisten henkilönostinten käyttäjillä on oltava kirjallinen lupa työnantajalta ja heidät on tullut perehdyttää niiden käyt-
töön. Ostajan työterveys- ja työturvallisuusosaston hyväksynnän jälkeen on käytettävä pakollista kypärätarraa. 

11.5. Työtä tehtäessä voidaan käyttää porrastikkaita tasaisella, taipumattomalla alustalla, kun erillisten rakennustelineiden 
käyttö ei ole perusteltua. Suurin sallittu työskentelykorkeus on 3 metriä. 

11.6. Nojatikkaita saa käyttää vain lyhytaikaisiin tehtäviin, kuten nostolaitteiden kiinnittämiseen tai poistamiseen. Nojatikkaita 
voi käyttää myös tilapäisenä kulkutienä. Nojatikkaat on varmistettava liukumisen ja kaatumisen varalta. 

12  MAALAUS 

12.1. Maalaustyöt ja niitä edeltävä pintojen puhdistaminen on suoritettava maalausaikataulun mukaisesti ennalta sovittuna 
ajankohtana ja Ostajan yhteyshenkilön mahdollisia tarkennuksia noudattaen. Vain Ostajan pintakäsittelyosaston hyväk-
symät yritykset saavat suorittaa maalausaikataulun mukaisia maalaustöitä. 
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12.2. Toimittajan on yhdessä Ostajan kanssa varmistettava ennen töiden aloittamista, että työn suorittamisen edellytykset 
täyttyvät. Työt suoritetaan sopimuksen ja sen sisältämän vastuuluettelon sekä mahdollisten lisäohjeiden tai -määräysten 
mukaisesti. Toimittajan on ilmoitettava töihin osallistuvalle henkilöstölleen mahdollisista niihin liittyvistä vaaroista sekä 
turvatoimenpiteistä ja varmistettava valvonnalla, että annettuja ohjeita noudatetaan. 

12.3. Toimittaja on vastuussa kohteen suojauksen ja ilmanvaihdon järjestämisestä ja ylläpitämisestä vastuuluettelon mukai-
sesti sisä- ja ulkotiloissa. Toimittajan on ilmoitettava kunkin eri maalausvaiheen aloittamisesta etukäteen muille mahdol-
lisesti samassa tilassa työskenteleville henkilöille, jotta päällekkäisyyksiltä vältytään. Toimittajan on merkittävä alue 
kielto- ja varoituskyltein. Kylteissä on ilmoitettava niiden pystyttäjien yhteystiedot (yritys, esimies ja tämän puhelinnu-
mero) ja työn kesto, jotta muut henkilöt tietävät, milloin alueelle voi palata turvallisesti. Kaikki kyltit on poistettava välittö-
mästi töiden valmistuttua. 

12.4. Toimittaja on vastuussa niiden pintojen suojauksesta, joita ei maalata, sekä suojausten poistamisesta. Jos maali on 
jostain syystä levinnyt kyseisille alueille, Toimittaja on velvollinen puhdistamaan ne. Toimittaja on vastuussa ja huolehtii 
siitä, että työn aikana muodostuvaa puhdistus- tai maalipölyä ei pääse työkohteen ulkopuolelle, ja erityisesti siitä, ettei 
maalipölyä leviä telakka-alueen ulkopuolelle. Katso myös ympäristönsuojelua koskeva lauseke 14.5 jäljempänä.  

12.5. Maaliruiskut on maadoitettava maalattavaan kohteeseen, kuten aluksen runkoon. Tätä maadoitusta on valvottava testi-
lampulla. Ruiskumaalaus liuotinpohjaisilla maaleilla aluksen säiliöissä ja sisätiloissa on suoritettava aina tavanomaisten 
työaikojen ulkopuolella, ellei muuta sovita. Ruiskumaalausta ei saa aloittaa aluksessa, ennen kuin Ostajan palovastaava 
on myöntänyt siihen kirjallisen luvan. 

12.6. Työmaalle tuodaan vain kulloisenakin päivänä tarvittava maalimäärä. Maalipurkit on merkittävä maalia käyttävän yrityk-
sen nimellä tai sovitulla tunnusvärillä. Käyttökelpoista maalia ei pidä hävittää, vaan se on varastoitava asianmukaisesti 
myöhempää käyttöä varten. Kiinteä maalausjäte on vaarallista jätettä, ja se on pidettävä erillään vaarattomasta jätteestä, 
kuten laivan rakennusjätteestä. Vaarallinen jäte kerätään erillisiin keräyspisteisiin. Jos Toimittaja ei noudata maalien ja 
maalausjätteen käsittelyä koskevia ohjeita, Toimittajan on korvattava Ostajalle kaikki tästä mahdollisesti aiheutuvat kus-
tannukset. 

12.7. Maaliruisku ja letkut on suojattava palamista hidastavalla kankaalla ja varastoitava siten, että ne eivät aiheuta vaaraa tai 
haittaa muille henkilöille tai työmaalle. Suojaukseen käytetyt materiaalit ja niihin liittyvät tarvikkeet on poistettava välittö-
mästi työn valmistuttua ja vietävä ulos aluksesta, ellei niitä käytetä välittömästi uudelleen. 

12.8. Eliönestomaalin käytöstä ulkotiloissa on aina sovittava etukäteen Ostajan yhteyshenkilön kanssa. Toimittajan on ennen 
ruiskumaalausta varmistettava, että asianomaisella työmaalla tai sen lähellä ei työskentele henkilöitä, jotka saattaisivat 
altistua maalisumulle. 

12.9. Maalin varastoinnissa ja käsittelyssä on noudatettava sovellettavaa Suomen lainsäädäntöä sekä Ostajan erillisohjeita. 
Katso myös kohta 13 Toimittajan työssään käyttämät kemikaalit. 

13  TOIMITTAJAN TYÖSSÄÄN KÄYTTÄMÄT KEMIKAALIT 

13.1. Toimittajan on ennen työn aloittamista varmistettava, että se on saanut kulloisenkin kemikaalin käyttöturvallisuustiedot-
teen ja että tiedote on myös sen työntekijöiden saatavilla. Kemikaaleja on käytettävä käyttöturvallisuustiedotteen ohjei-
den mukaisesti. Jos Toimittaja käyttää Ostajan alueella itse hankkimiaan kemikaaleja, käyttöturvallisuustiedotteet ja lu-
ettelo kemikaaleista on toimitettava myös Ostajan yhteyshenkilölle ja työturvallisuus- ja työterveysosastolle (chemi-
cals@meyerturku.fi).  

13.2. Kemikaaleja on ensisijaisesti säilytettävä niiden alkuperäispakkauksissa. Jos kemikaali jostain syystä siirretään muuhun 
käyttösäiliöön, siihen on selkeällä tavalla merkittävä seuraavat tiedot: tuotenimi, sisältö, omistava yritys, käyttöönotto-
päivä, yhteyshenkilö ja yhteyshenkilön puhelinnumero. Merkintä on tehtävä vedenpitävästi suomeksi tai englanniksi. 

13.3. Jos Toimittaja käyttää Ostajan toimittamia kemikaaleja ja niitä jää yli esimerkiksi käyttösäiliöihin, Ostaja on vastuussa 
niiden hävittämisestä tai niiden aiheuttaman haitan mitätöinnistä. Toimittaja vastaa kemikaalien lajittelusta vaarallisen 
jätteen keräysasemalla. Kemikaaleja ei saa viedä vaarattoman jätteen säiliöihin. Aineen hävittämisestä tai sen aiheutta-
man haitan mitätöinnistä on sovittava Ostajan yhteyshenkilön kanssa. Jos Toimittaja on hankkinut aineet, se on vas-
tuussa niiden hävittämisestä tai niiden aiheuttaman haitan mitätöinnistä sekä näistä aiheutuvista kuluista. 

mailto:chemicals@meyerturku.fi
mailto:chemicals@meyerturku.fi


 
Meyer Turku Oy:n työohjeet 
Voimassa 1.2.2020 alkaen 
 

 

8/9 

 

13.4. Kemikaalien säilytyksestä ja käytöstä Ostajan alueella on sovittava Ostajan työturvallisuus- ja työterveysosaston kanssa. 
Tuotaville kemikaaleille saatetaan tehdä pistotarkastuksia telakan porteilla. Maalauksen osalta Toimittaja on aina velvol-
linen toimimaan Ostajan palontorjuntahenkilöstön antamien ohjeiden mukaisesti. Katso maalauksen osalta kohta 12. 

14  YMPÄRISTÖNSUOJELU 

14.1. Määräysten perusta: 
Toimittajan oletetaan ottavan ympäristönsuojelu huomioon kaikissa toimissaan. Toimittajan on tunnettava Suomen ym-
päristölainsäädännön ja erityisesti ympäristönsuojelulain (527/2014) sekä Ostajan ympäristöluvan (nro 106 YLO, dnro 
LOS-2004-Y-1040-111) mukaiset velvollisuudet ja toimittava niiden mukaisesti. 

14.2. Melu ja työskentelyajat: 
Telakan toiminnan lähialueille ulottuva melu ei ekvivalenttitasona (LAeg) ilmaistuna saa päiväaikaan (klo 7.00–22.00) 
olla yli 55 dB eikä iltaisin ja öisin (klo 22.00–7.00) yli 50 dB. Kovaa melua aiheuttavat työt on suoritettava päiväsaikaan 
klo 7.00–16.00.  
 

14.3. Raaka-aineet ja kemikaalit: 
Toimittajan on oltava tietoinen käytettyjen kemikaalien laadusta ja vammoja aiheuttavista vaikutuksista. Kaikkien kemi-
kaalien on oltava mahdollisimman vähän haitallisia ympäristölle.  

14.4. Säilytys ja maaperän pilaantuminen: 
Syttyvät nesteet, liuottimet ja vaarallinen nestemäinen jäte on varastoitava ja kuljetettava siten, että kyseisten aineiden 
pääseminen ympäristöön ja vesistöihin estetään mahdollisissa vika- ja hätätilanteissa. Ehkäisevät toimenpiteet voivat 
olla esimerkiksi kaksikerroksisten säiliöiden tai ammeen käyttö tai varastointi- tai käsittelypaikkojen varustaminen tulva-
kynnyksillä. Varastotilat ja suoja-ammeet eivät saa olla viemäröityjä. Mahdollisten vuotojen välttämiseksi alueilla, joilla 
säilytetään tai käsitellään vaarallisia aineita, on oltava käytettävissä asianmukainen saostusaine ja asianmukaiset esteet. 
 

14.5. Pintakäsittely: 
Pölyn leviämisen ehkäisemiseksi tuulen suunta ja nopeus on otettava huomioon, kun puhallusta suoritetaan ulkotiloissa. 
Tässä yhteydessä puhdistustyöt on suoritettava ensisijaisesti silloin, kun tuuli kuljettaa pölyn poispäin asuinalueilta. Puh-
distettava alue on mahdollisuuksien mukaan peitettävä esimerkiksi suojapeitteellä, seinällä tai vastaavalla, jotta pölyn 
leviäminen estetään. Aina kun sääolosuhteet sitä vaativat, ulkotiloissa suoritettavissa maalaustöissä on käytettävä telaa 
ruiskun sijaan, jotta maalin ilman kautta leviäminen on mahdollisimman vähäistä. 
 

14.6. Energiankulutus: 
Toimittaja on vastuussa energiatehokkuuden huomioon ottamisesta toiminnassaan. Toimittajan on mahdollisuuksien 
mukaan käytettävä energiaa ja raaka-aineita säästäviä materiaaleja. 
 

14.7. Jätteiden ja jäteveden käsittely: 
Toimittaja on vastuussa sen toiminnassa aiheutuneiden jätteiden asianmukaisesta lajittelusta. Lajittelemattoman laivan-
rakennusjätteen määrä on pyrittävä pitämään mahdollisimman vähäisenä erottelemalla siitä kierrätettävät materiaalit 
huolellisesti. Kaikki jätteet saa hävittää vain asianmukaisesti, eli Turun telakan ympäristöoppaan mukaisesti ja ympäris-
tönsuojelulakia (527/2014) noudattaen. Jätteet on aina ensisijaisesti hyödynnettävä kierrätysmateriaalina tai energiana 
ja toissijaisesti vietävä kaatopaikalle. Jätteet on lajiteltava pääasiallisesti siellä, missä ne muodostuvat.  
 
Kaupungin viemärijärjestelmään saa päästää vain sellaista vettä, joka ei haittaa jätevedenkäsittelylaitoksen toimintaa 
eikä lietteenkäsittelyä.  
 
Ostajan alueen hulevesi ja pintavalunta on käsiteltävä ja poistettava aiheuttamatta maaperän, pohjaveden tai vesistöjen 
pilaantumista. Laitteiston pesemisestä peräisin oleva vesi päästetään vesijärjestelmiin öljyn erottimen kautta.  
 

14.8. Vaarallinen jäte: 
Vaarallinen jäte on pidettävä erillään muunlaisesta jätteestä ja siihen on tehtävä sen laatua ja vaarallisuutta koskevat 
merkinnät. Lisäksi se on vietävä jatkokäsittelyyn soveltuviin säilöihin pakattuna ja kohtaa 13 noudattaen. Suuria vaaral-
lisen jätteen määriä ei saa viedä Ostajan vaarallisen jätteen keräyspisteisiin, vaan Toimittaja vastaa niiden hävittämi-
sestä. Toimittaja on velvollinen varmistamaan, että vaarallisesta jätteestä ai aiheudu vaaraa tai vahinkoa Ostajan alu-
eella. 
 
Vaarallista jätettä on säilytettävä suljetusti sellaisella alustalla, jolta mahdollisesti vuotava vaarallinen jäte voidaan kerätä 
turvallisesti.  
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Esimerkiksi kaikki kemikaalit, joissa on vaaramerkintä (esim. syövyttävä, syttyvä, ympäristölle vaarallinen), katsotaan 
vaaralliseksi jätteeksi. Lisäksi käyttöturvallisuustiedotteesta saattaa ilmetä, että jotakin kemikaalia on käsiteltävä vaaral-
lisena jätteenä. Myös kaikki lääkkeet, öljysuodattimet, loisteputket ja paristot ovat vaarallista jätettä. Vaarallisen jätteen 
merkkinä on punainen väri. Säiliöihin on merkittävä niiden sisältö ja ne on merkittävä selvästi jätteeksi.  
 
Toimittaja on velvollinen pitämään kirjaa vaarallisesta jätteestään, ja vaarallisen jätteen toimituksista on laadittava kulje-
tusasiakirja. Ostajan yhteyshenkilö antaa lisätietoja kirjaamisesta, vaadittavista kuljetusasiakirjoista ja vaarallisen jätteen 
keräysastioista. 
 

14.9. Raportointi: 
Jos Toimittaja on huolehtinut jätteistä oma-aloitteisesti, sen on ilmoitettava työturvallisuus- ja työterveysosastolle vuosit-
tain jätteen määrä, toimituspaikat, laatu sekä kuljetus- ja käsittelymenetelmät. Raportti on toimitettava kunkin vuoden 
loppuun mennessä. Jos Toimittajan työt Omistajan alueella kestävät alle vuoden, raportti on toimitettava viimeistään 
kulloisenkin työjakson lopussa.  
 
Poikkeuksellisen kova melu katsotaan häiriöksi, josta Ostajan on ilmoitettava sekä viranomaiseille että naapuruston 
asukkaille. Toimittajan on ilmoitettava telakan palokunnalle etukäteen poikkeuksellisen kovaa melua aiheuttavista työ-
vaiheista, jotta lakisääteiset ilmoitusvelvollisuudet voidaan täyttää. 
 
Ympäristölle vahingollisista tapahtumista, kuten siitä, että päästöt ilmaan, veteen tai maaperään ovat tavanomaista suu-
remmat, on ilmoitettava välittömästi Ostajan palokunnalle, jolla on käytettävissä ehkäiseviä laitteita ympäristöonnetto-
muuksien varalle.  

 
14.10. Vastuu ympäristövahingoista: 

Ympäristövahingoilla tarkoitetaan maaperän, ilman ja veden pilaantumista tai muuta ympäristöhäiriötä. Ostajan työtur-
vallisuus- ja työterveysosasto tutkii vakavat ympäristövahingot. Toimittaja vastaa toimintansa, työntekijöidensä ja ali-
hankkijoidensa tai niiden työntekijöiden aiheuttamista ympäristövahingoista johtuvista kustannuksista ja vahingoista. 

15  TYÖTERVEYSPALVELUT JA ENSIAPU 

15.1. Toimittaja on velvollinen tarjoamaan työntekijöilleen työterveyshuoltolaissa (1383/2001) vaaditut työterveyspalvelut. Toi-
mittaja vastaa näiden palveluiden kustannuksista. Työterveyshuolto koostuu työperäisten sairauksien riskinhallinnasta 
ja ennaltaehkäisevistä toimista, ja siihen kuuluu yleensä myös yleistä terveydenhuoltoa. Työterveyspalvelut voidaan jär-
jestää joko yksityisten tai julkisten terveydenhuollon palveluntarjoajien kautta. Kysy palveluntarjoajia paikallisilta kontak-
teiltasi Turussa.  

15.2. Koska telakalla on suuria ihmismääriä, tartuntatautien leviämisen riski on suuri. Niiden ehkäisemiseen suositellaan vah-
vasti rokotusten ottamista etukäteen. Tarvittavat rokotukset ovat jäykkäkouristus, kurkkumätä, MPR (tuhkarokko, siko-
tauti ja vihurirokko), pneumokokki ja influenssa. 

15.3. Työmaaonnettomuuksissa, joissa tarvitaan välitöntä ensiapua, voidaan käyttää Ostajan terveyskeskuksen tai paloase-
man palveluita. Toimittaja vastaa kaikista näistä palveluista aiheutuvista kustannuksista. Kun terveyskeskus on suljet-
tuna, Ostajan paloasema tarjoaa ensiapupalvelut lievissä tapauksissa. Toimittajan on varmistettava, että kaikki sen työn-
tekijät osaavat kutsua apua työmaalla loukkaantuneelle henkilölle. 

15.4. Muiden vammojen ja sairauksien yhteydessä terveydenhuoltopalveluja tarjoavat Turun yksityiset klinikat ja julkiset sai-
raalat. 

16  PÄIHTEIDEN VÄÄRINKÄYTÖN KÄSITTELEMINEN 

16.1. Telakalla on nollatoleranssi päihteidenkäytön osalta. Ostajan alueella päihteiden vaikutuksen alaisena tavoitettu 
henkilö poistetaan alueelta välittömästi seuraamusluettelon mukaisesti. Jos asianosainen henkilö on Toimittajan tai 

sen alihankkijan työntekijä, Toimittajan on ryhdyttävä toimenpiteisiin sen varmistamiseksi, ettei päihteiden väärinkäyttöä 
esiinny uudelleen. Jos tilanne toistuu toimenpiteistä huolimatta, henkilö on poistettava Ostajan alueelta kyseisen työn tai 
tilauksen loppuajaksi ja vähintään yhdeksi kuukaudeksi. Jos tilanne toistuu vielä tämänkin jälkeen, henkilöltä evätään 
oikeus työskennellä Ostajan alueella määrittämättömäksi ajaksi. Samankaltaisiin toimenpiteisiin ryhdytään myös, jos 
päihteen vaikutuksen alainen henkilö käyttäytyy väkivaltaisesti ja vastustaa alueelta poistamistaan, uhkailee muita työn-
tekijöitä tai käyttäytyy muuten törkeästi; tai rikkoo työturvallisuussäännöksiä ja aiheuttaa vaaraa työpaikalla. 


