
Helen Oy YRITYSOHJE    1 (2) 

    

              

 23.04.2019                        

 

  

Turvallisuussäännös liikkuminen toimipisteissä ja työmatkoilla 

 

1. Yleistä  

 

Tämä turvallisuussäännös käsittelee liikkumista toimipisteissä ja työmatkoilla. Helen Oy:n henkilöstön ja 

ulkopuolisen urakoitsijan sekä itsenäisen työnsuorittajan työntekijät ovat velvollisia noudattamaan tätä 

turvallisuussäännöstä työskennellessään Helen Oy:n toimipaikoissa tai työkohteissa.  

 

Työtehtävissä ja työmatkoilla pitää kiinnittää huomio turvalliseen liikkumiseen. Työmatkat jaetaan 

kahteen osaan: työajalla tehtäviin työmatkoihin ja työajan ulkopuolella tehtäviin työmatkoihin. Matka 

kotoa työpaikalle on työmatka, joka tehdään työajan ulkopuolella, kun taas eri toimipaikojen väliset 

työmatkat kuuluvat työajalla tehtäviin työmatkoihin.  

  

Työaikana tehtävillä työmatkoilla noudata aina liikennesääntöjä ja ota huomioon muut tielläliikkujat. 

Helenin autoilla ja Helenin työvaatteilla edustamme aina työnantajaa ja haluamme luoda 

toiminnallamme vastuullisen kuvan Helenistä.  

 

2. Työajalla liikkuminen 

 

Kuljettaessa rappusia pidetään kiinni kaiteesta. Matkapuhelinta ei lueta liikkuessa vaan keskitytään 

huomioimaan ympäristö ja kulkureitti. Työpaikan reittiopastuksia noudatetaan ja kuljetaan vain 

turvallisia kulkureittejä.  

 

Liikuttaessa laitosalueilla kävellen tai pyörällä tulee kiinnittää huomiota ympärillä liikkuvaan raskaaseen 

kalustoon ja työkoneisiin. Vaarana on, ettei työkoneesta nähdä pihalla liikkuvia ihmisiä. 

 

Liikuttaessa laitosalueella ajoneuvoilla tulee noudattaa yleisiä liikennesääntöjä ja ottaa huomioon kevyt 

liikenne, raskas kalusto sekä alueella liikkuvat työkoneet. Laitosalueilla nopeusrajoitus on aina 20 km/h. 

Pysäköinti on luvallista vain merkityillä alueilla. 

 

Kaikki kulkuväylät toimipisteiden sisällä ja ulkoalueilla tulee pitää esteistä vapaana ja turvallisina kulkea. 

  

3. Työajalla tehtävien työmatkojen aikana Helenin tukemat liikkumismuodot 

 

- julkinen joukkoliikenne 

- kaupunkipyörät 

- Helenin yhteiskäyttöautot sekä muut Helenin autot 

- oma auto, mopo tai moottoripyörä 

- taksi  

- juna 

- lentokone 

- oma polkupyörä tai sähköavusteiset polkupyörät, jonka vähimmäisvaatimukset: 
- ainakin yksi tehokas jarru 
- heijastin edessä, sivulla ja takana 
- valaisin, jos ajat pimeällä 
- äänimerkinantolaite - esimerkiksi soittokello 
- pyöräilykypärä. 

 

4. Työajan ulkopuolella tehtävät työmatkat 

 

Suositus on, että myös työajan ulkopuolella tehtävien työmatkojen osalta noudatettaisiin tässä 

säännöksessä olevia turvallisen liikkumisen ohjeita.  

 

5. Ohjeen ajan tasalla pitäminen 
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Tämä ohje on Tuotanto ja omaisuus liiketoiminta-alueen johtajan päätöksellä hyväksytty Tuotanto ja 

omaisuus liiketoiminta-alueen johtoryhmässä 23.4.2019. Tätä ohjetta tulee noudattaa 1.11.2019 alkaen 

työskenneltäessä Helen Oy:n toimipaikoissa tai työkohteissa. Kehitys ja tuki -yksikön Työsuojeluryhmä 

vastaa tämän ohjeen ajan tasalla pitämisestä. 
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Safety regulations for moving around in facilities and commuting 

 
1. General information 

 
These safety regulations concern moving around in the facilities and commuting. The personnel of 

Helen Oy and the employees of an outside contractor and independent contractor are obligated to 

comply with these safety regulations while working within the facilities and worksites of Helen Oy. 

 
Attention must be paid to safe movement during work assignments and commuting. Commuting is 

divided into two categories: work journeys completed during workhours and work journeys outside 
working hours. The journey from home to work is a work journey outside workhours, whereas journeys 

between different facilities are comprised in the work journeys completed during workhours. 

 
During work journeys completed during workhours, you must always comply with traffic rules and 

consider other road users. When using Helen's vehicles and Helen's work clothes, we always 

represent the employer and want to provide a responsible image of Helen through our actions. 

 
2. Movement during workhours 

 
Always use the handrails while moving up or down the stairs. Focus your attention to the environment 

and your route instead of your mobile phone while on the move. Comply with route guidance at the 

workplace and only use safe access routes. 

 
When moving around in the plant area on foot or on a bicycle, pay attention to the heavy machinery and 

work machines moving around you. There is always the risk that the operator of a work machine cannot 

see people moving around the yard area. 

 
When moving around in the plant area in a vehicle, you must comply with the general traffic rules and 

pay attention to bicycle and pedestrian traffic, heavy machinery, and the work machines moving around 
in the area. The speed limit within the plant areas is always 20 km/h. Parking is only permitted in the 

indicated areas. 

 
All access routes within the facilities and in the outdoor areas must be kept clear from obstructions and 
safe for use. 

 
3. The means of transport supported by Helen for work journeys completed during workhours 

 
- Public transport 

- City bicycles 

- Helen's carsharing vehicles and other Helen vehicles 

- Personal car, moped, or motorcycle 

- Taxi 

- Train 

- Airplane 

- Personal bicycle or electrically assisted bicycle with the following minimum requirements: 
- At least one powerful brake 
- Reflectors at the front, sides, and rear 
- Light if riding in the dark 
- A signaling instrument such as a bicycle bell 
- Bicycle helmet 

 
4. Work journeys completed outside workhours 

 
The general recommendation is that the instructions for safe movement provided here would also be 

complied during work journeys that take place outside working hours. 

 
5. Maintaining the up-to-dateness of the instructions 

These instructions have been approved under the decision of the Director of Production and Asset 

Management in the management team for Production and Asset Management on April 23, 2019. 
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Beginning November 1, 2019, these instructions must be complied with when working in the facilities or 
worksites of Helen Oy. The Occupational Health and Safety team of the Development and Support unit 

will ensure that these instructions are kept up to date. 


