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Suomen työturvallisuuslaki vaatii työnantajia selvittämään työpaikan turvallisuuden ja 

poistamaan tai pienentämään siellä olevia vaaran riskejä. Tämä laki rinnastaa opiskelijan 

työntekijäksi ja yliopiston työnantajaksi.  

 

Turvallisuuden kartoitukseen on olemassa erilaisia riskianalyysimenetelmiä. Kaikissa 

menetelmissä analysoitavan kohteen vaaratekijät käydään läpi ja niiden aiheuttamien seurausten 

vakavuutta ja vaaran todennäköisyyttä arvioidaan. Näiden perusteella voidaan valita tarvittavat 

toimenpiteet. Yritys voi valita tarkoitukseensa sopivimman analyysimenetelmän tai yhdistellä 

eri menetelmiä. 

 

Tässä kandidaatin työssä Lappeenrannan teknillisen yliopiston jauhatuslaboratoriolle tehtiin 

riskikartoitus BS 8800-standardin mukaisesti. Riskikartoituksessa tuli ilmi vakaviakin puutteita 

jauhatuslaboratorion turvallisuudessa. Turvallisuuden parantamiseksi ilmi tulleille puutteille 

annettiin toimenpide-ehdotuksia. Toteutettujen toimenpiteiden jälkeen on laboratorion 

turvallisuutta seurattava ja aika ajoin riskianalyysi on tehtävä uudelleen, jotta laboratorion 

puutteet löydetään ja niihin voidaan puuttua. Näin laboratorio pysyy turvallisena esimerkiksi 

laitemuutosten jälkeen.
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The Finnish occupational safety law orders employers to do a hazard identification and a risk 

assessment. According to the law students are equal to employees and University is seen as the 

employer.  

 

There are wide range of different kinds of risk analysis methods. In every method hazards must 

first be identified and then their cause and probability are evaluated. When hazards’ risk levels 

are known improvement proposals can be given. Corporations can choose between different 

methods or they can adapt their own. 

 

In this thesis a risk assessment was done to the grinding laboratory at Lappeenranta University 

of Technology. The assessment was done according to the BS 8800 standard. The assessment 

brought forward many short comings in the safety of the laboratory. Proposals for improvement 

were given. The risk assessment must be done again in the future to find new hazards and to 

determine how the made modifications have improved the safety in the laboratory. 
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Symboli   Suure      Yksikkö 

 

accN   kaikki kokemus aikaan N     [-] 

AR   kumulatiivinen tapaturma-aste     [kpl/h] 

C   seuraukset väestölle      [-] 

CR(N)   Virheaste ajanhetkellä N     [-] 
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Lyhenne   Merkitys 

 

BSI   British Standards Institution 
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ILO   International Labour Organization 

ISO   International Organization for Standardization 

LUT   Lappeenranta University of Technology 

MIC   Metyyli-isosyanaatti 

MER   Minimum Error Rate 

STM   Sosiaali- ja terveysministeriö 
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I KIRJALLINEN OSA 

 

Tämän kandidaatintyön kirjallisen osan tarkoituksena on antaa yleiskuvaa työturvallisuudesta 

ja siihen vaikuttavista Suomen laeista. Lisäksi kirjallisessa osassa käydään läpi 

riskianalyysiprosessia ja muutamia riskianalyysiin käytettäviä menetelmiä. 

 

 

1. JOHDANTO 

 

Maailman vakavin kemianteollisuuden onnettomuus sattui vuonna 1984 Intiassa Union Carbide 

-yhtiön Bhopalin tehtaalla. Onnettomuudessa tehtaalta pääsi vuotamaan metyyli-isosyanaattia 

(MIC) ympäristöön, jolloin kaasu myrkytti yli 500 000 lähialueiden ihmistä. Näistä noin 8 000 

kuoli ensimmäisen viikon aikana ja 100 000:lle jäi jokin pysyvä vamma. Kaasuvuoto johtui 

veden pääsystä MIC-säilytystankkiin, mutta onnettomuuteen ja tuhansien ihmisten kuolemaan 

johtivat monet virheet ja huolimattomuudet työntekijöiden, yhtiön ja valtion toiminnassa. 

(Eckerman 2006.) Ricen (2006) mukaan onnettomuuden syynä oli Union Carbiden 

kykenemättömyys huoltaa laitteistoaan työntekijöiden huomautuksista huolimatta. Eckerman 

(2006) toteaa huoltamatta jättämisen johtaneen osin koulutetumman työväen eroon. Lisäksi 

yhtiö joutui vähentämään työväkeä taloudellisen paineen vuoksi, jolloin korkeapalkkaisten 

insinöörien tilalle otettiin huonon perehdytyksen saaneita pienempi palkkaisia työläisiä. 

(Eckerman 2006.) Lisäksi sekä Eckerman (2006) että Rice (2006) syyttävät Intian valtiota 

varsinkin huonon terveydenhoitopalvelujen järjestämisestä ja työturvallisuuden säädösten 

puuttumisesta (Eckerman 2006, Rice 2006). Rice (2006) toteaa myös, että teollisuusmaissa 

Intiassa tapahtunutta onnettomuutta pidettiin aluksi yksittäistapauksena. Syiksi arveltiin 

kehittyvän maan ongelmia ja lisäksi ajateltiin teknologisella kehityksellä olevan hintansa. Mutta 

Bhopalin onnettomuuteen johtavat tekijät eivät ole ainutlaatuisia, vaan monissa 

kemianteollisuuden tehtaissa kohdataan samoja ongelmia ja ne ovat korjattavissa. (Rice 2006.) 

 

Bhopalin onnettomuus johti moniin kansainvälisiin ja kansallisiin asetuksiin. Kansainvälinen 

työjärjestö (International Labour Organization, ILO) teki Bhopalin onnettomuudesta 

päätöslauselman, jossa todetaan, että valtion, työnantajien ja työntekijöiden on yhdessä 
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vaikutettava lainsäädäntöön, työtapoihin, tehdassuunnitteluun ja katastrofien estoon (ILO 2014, 

Kjellén 2000, Rice 2006, Sosiaali- ja terveysministeriö STM 2015). ILO on tehnyt opaskirjan, 

jotta valtiot pystyisivät määrittämään katastrofien ehkäisytoimenpiteet. Opas ohjaa vaarojen 

tunnistamiseen, niiltä suojautumiseen paikan päällä tehtaassa sekä tehdasta ympäröivillä 

alueilla. (ILO 2014, Rice 2006.) 

 

Vaikka Bhopalin onnettomuus johti moniin kansallisiin ja kansainvälisiin asetuksiin, tapahtuu 

onnettomuuksia edelleen.  Esimerkiksi Tshernobylin ydinvoimalaonnettomuus vuonna 1986, 

jossa yksi voimalan reaktoreista räjähti testauksen aikana, olisi ollut estettävissä ILO:n 

päätöslauselman avulla. (Rice 2006). ILO (2014) arvioikin, että vuosittain yli 2,3 miljoonaa 

ihmistä kuolee töissä tapahtuvien onnettomuuksien tai ammattitautien takia. Näiden lisäksi 

tapahtuu muita työtapaturmia, joissa loukkaantuu yli 310 miljoonaa ihmistä. Onnettomuuden 

aiheuttavat kuluja niin perheille, yrityksille kuin yhteiskunnallekin.  (ILO 2014.) 

 

British Standard Institutionin (BSI) (2004b) mukaan yritysten tekemiä työturvallisuusohjeita ei 

aina noudateta. Näitä ohjeita voidaan pitää työtä vaikeuttavina ja tarpeettomina. Ohjeet onkin 

aina sovitettava kuhunkin työyksikköön, sillä kokonaisvaltaisen työturvallisuuden takaaminen 

kaiken kokoisissa yrityksistä alkaa yrityksen jokaisen työyksikön turvallisuudesta. (BSI 2004b.) 

 

Tämän kandidaatintyön tavoitteena on kartoittaa Lappeenrannan teknillisen yliopiston 

(Lappeenranta University of Technology, LUT) jauhatuslaboratorion työturvallisuus. Tehdyn 

riskianalyysin perusteella esitetään ehdotuksia jauhatuslaboratorion turvallisuuden 

parantamiseksi. 

 

 

2. TURVALLISUUS, TERVEYS JA YMPÄRISTÖ 

 

Ennen teollistumista töissä tapahtuneet tapaturmat johtuivat Kjellénin (2000) mukaan lähinnä 

ympäristön aiheuttamista onnettomuuksista, kuten tulvista, maanjäristyksistä tai villieläimistä. 

Onnettomuuksia pidettiin ihmisen vaikutuksen ulkopuolella. Teollistumisen jälkeen elektroniset 
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koneet ja automatisoidut prosessit pitävät tuotantoa yllä. Tämä on johtanut prosessien 

suurempiin energiamääriin, jotka johtavat suurempiin onnettomuuksiin. (Kjellén 2000.) 

 

Työtapaturmia tapahtuu, mutta niiden esto ei aina ole yhtiöiden johdoille tärkeintä (Kjellén 

2000). Lisäksi ILO:n (2014) mukaan talouden alavire johtaa säästöihin, jotka kohdistuvat usein 

turvallisuustoimenpiteisiin, kuten turvallisuuden kartoittamisen sekä tilojen ja koneiden 

huoltoon. 

 

Työtapaturmat kuitenkin johtavat tuotantolinjojen pysähdyksiin, huonontuneeseen laatuun, 

materiaalivahinkoihin ja joskus jopa henkilövahinkoihin, jotka johtavat ylimääräisiin kuluihin. 

(Kjellén 2000). ILO (2014) kuitenkin toteaa, että tänä päivänä yleinen kiinnostus laatuun, 

työturvallisuuteen, terveyteen ja ympäristöön patistaa yrityksiä varmistamaan riittävän 

työturvallisuuden tason.  

 

Työturvallisuuden varmistamiseen ei ole yksinkertaista tai yhtenäistä tapaa (Kjellén 2000, STM 

2015). Kjellénin (2000) mukaan uusia onnettomuuksia ehkäiseviä keinoja on saatu 

kokemusperäisesti tapahtuneista onnettomuuksista, ammattitaudeista ja läheltä piti -tilanteista. 

Näistä saatu palaute on myös ILO:n (2014) ja STM:n (2015) mukaan tärkeää, sillä se auttaa 

valtioita säätämään tarkempia onnettomuuksia ennaltaehkäiseviä määräyksiä. Kjellén (2000) 

toteaa, että palaute auttaa myös yrityksiä parantamaan tuotannon suunnitelmallisuutta ja 

huoltoa, jolloin onnettomuuksien riski pienenee. Suunnitelmallisuus auttaa myös henkilökuntaa 

valmistautumaan ennalta-arvaamattomiin tapahtumiin. (Kjellén 2000).  

 

Palautteen tiedonhallinnan ja henkilökunnan informoimisen lisäksi tärkeä osa työturvallisuutta 

ovat erilaiset suojaesteet, jolloin työntekijän ja onnettomuuslähteen välissä on jokin suojaava 

seinä. Nämä teknisen lähestymistavan ehkäisymenetelmät ovat tärkein osa turvallisuutta jo 

prosessin tai tilan suunnitteluvaiheessa. Onnettomuuksia ehkäistään uuden teknologian ja 

turvallisempien työtapojen kehittämisellä, mutta myös asetuksilla ja määräyksillä. (Kjellén 

2000.) Ricen (2006) mukaan asetuksien tarkoituksena onkin suojella niin työntekijää, yhteisöä 

kuin ympäristöäkin mahdollisilta haitoilta minimoimalla onnettomuuksien riskiä (Rice 2006).  
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2.1. Lainsäädäntö 

 

Työpaikan turvallisuutta ohjataan Suomen työturvallisuuslailla (2002), jolla pyritään 

turvaamaan työntekijän työkyky ja terveys sekä ehkäisemään ja torjumaan työtapaturmia. Lakia 

sovelletaan myös opiskelijan tekemään työhön koulutuksen yhteydessä, kuten laboratoriotöihin. 

Tällöin työnantajana toimii koulutuksen antaja. Työnantajan on selvitettävä ja poistettava työn, 

työtilan, työympäristön ja työolosuhteiden aiheuttamat haitta- ja vaaratekijät. Mikäli haitta- tai 

vaaratekijöiden poistaminen ei onnistu, on ne korvattava vähemmän haitallisilla ja vaaralisilla. 

Lisäksi niiden mahdolliset seuraukset työntekijän turvallisuudelle ja terveydelle on arvioitava. 

Selvitykset ja arvioinnit on tarkastettava väliajoin ja täten pidettävä ajan tasalla. 

Työturvallisuuslaki edellyttää myös, että rakenteiden, työtilojen, työmenetelmien, koneiden 

sekä työvälineiden suunnittelijan on huolehdittava suunnitelmansa sopivuus 

käyttötarkoitukseen ottaen huomioon työturvallisuuslain säädökset. (Työturvallisuuslaki 2002.) 

 

Euroopan neuvoston direktiivi 89/391/ETY asettaa samoja velvollisuuksia työnantajalle, kuin 

työsuojelulaki. Tämä direktiivi määrittele työntekijäksi ainoastaan harjoittelijat ja 

oppisopimusopiskelijat, mutta ei muita opiskelijoita. (Euroopan parlamentti ja neuvosto 1989.) 

Lisäksi Euroopan neuvoston (2012) Soveso III direktiivi pyrkii ehkäisemään 

suuronnettomuuksia. Tämä direktiivi ohjeistaa vaarallisia aineita käsittelevää laitosta. 

Laitoksella on oltava kattavat suunnitelmat suuronnettomuuksien, kuten tulipalojen, 

räjähdysten, ainevuotojen ja niiden leviämisen ehkäisemiseksi. Laitoksen on tehtävä 

turvallisuusselvitys, jossa käydään läpi laitoksen toimintaperiaate, tunnistetut vaarat ja niiden 

minimointi sekä pelastussuunnitelmat. Lisäksi viranomaiselle on ilmoitettava riittävät tiedot, 

jotta onnettomuuteen voidaan varautua esimerkiksi läheisten alueiden kartoituksen avulla. 

Turvallisuusselvitykset tulee päivittää aina onnettomuuksien sattuessa, viranomainen sitä 

pyytäessä tai laitosta muutettaessa. Selvitykset tulee päivittää myös jos käytettävistä aineista 

tulee lisää tietoa. (Euroopan parlamentti ja neuvosto 2012.) 

 

Ympäristönsuojelulaki (2014) velvoittaa toiminnanharjoittajan (työnantajan) rajoittamaan 

päästönsä ympäristöön mahdollisimman vähäisiksi. Laki velvoittaa työnantajaa myös 
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varautumaan ennalta onnettomuuksiin, jotta ympäristölle koituisi näistä mahdollisimman vähän 

haittaa. (Ympäristönsuojelulaki 2014.) 

 

2.2.Standardiluokat 

 

Yrityksille on tarjolla monenlaisia eri järjestöjen, kuten International Organization for Standards 

(ISO) ja British Standards Institutionilla (BSI), luomia standardeja, joiden avulla yritykset 

voivat parantaa toimintansa turvallisuutta ja ympäristövaikutusta. Nämä standardit eivät 

kuitenkaan anna tarkkoja rajoja vaan ne esittelevät kehykset, joiden avulla yritys voi itse 

määrittää rajansa ja siten saada standardit sopimaan omiin prosesseihinsa (ISO 2015, Kjellén 

2000). 

 

ISO tarjoaa ympäristöturvallisuuteen ISO-14000 -standardijärjestelmän ja laadun 

varmistamiseen ISO-9000 -standardijärjestelmän. Vuonna 2015 ISO (2015) on luonut oman 

standardijärjestelmän työturvallisuuteen ja -terveyteen, ISO-45001 (ISO 2015).  Tätä ennen on 

BSI:lla (2004) ollut tarjolla oma ohjestandardi turvallisuuden ja terveyden varmistamiseksi 

työpaikoilla, BS 8800:2004 (BSI 2004).  Tämän brittiläisen standardin pohjalta STM (2015) 

tarjoaa suomalaisille yrityksille ohjekirjan riskianalyysin tekemiseen (STM 2015). 

 

 

3. RISKIANALYYSI  

 

Riskianalyysissä kartoitetaan työpaikan, -yksikön tai -tilan vaaran aiheuttajat. Lisäksi vaaran 

aiheuttajille arvioidaan riskin suuruus ja sen merkitys. Riskianalyysi voidaan esittää kuvan 1 

mukaisena prosessina.  
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Riskianalyysi etenee vaiheittain ja sen perustana on vaarojen tunnistaminen. Analyysin avulla 

voidaan toimintatapoja parantaa ja havaittuja vaaroja poistaa. Tällöin työpaikasta, -yksiköstä tai 

-tilasta tulee turvallisempi työntekijöille, heidän terveydelleen ja ympäristölle. 

 

Hyvään riskianalyysiin osallistuu asiantuntijoiden lisäksi koko työyhteisö, johto ja työntekijät. 

Näin analyysistä tulee kattava, totuudenmukainen ja käytännönläheinen. Analyysin pohjalta 

tehtyjen toimenpiteiden tulee olla toteuttamiskelpoisia ja niiden toteutumista pitää seurata. 

Lisäksi työntekijöiden antama palaute työtavoista ja tehdyistä toimenpiteistä on tärkeä osa 

seurantaa, jotta voidaan arvioida riskianalyysin hyödyllisyys. (STM 2015.) 
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toteutus 

Riskin merkittävyyden 
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Vaara- /haittatekijöiden tunnistus 
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Kuva 1             Riskianalyysin vaiheet. Muokattu lähteistä: Crowl & Louvar 2011, s. 506, STM 2015 s. 7.  
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3.1. Vaara  

 

Vaara kuvaa työn tapahtumia, joista on tai jotka aiheuttavat työntekijän terveydelle tai 

turvallisuudelle haittaa tai vaaraa. Tällaisia ovat esim. työtapaturmat, onnettomuudet ja 

ammattitaudit. Vaaran aiheuttajat jaotellaan erilaisiin luokkiin taulukon I mukaisesti. (STM 

2015.) 

 

Taulukko I  Vaaran aiheuttajien luokittelu. 

 

Vaaraluokka ja tunnus Vaaran aiheuttaja 

Hallintajärjestelmät ja 

toimintatavat 

H Organisaation 

ja henkilöstön 

toiminta 

Tulipalo- ja 

räjähdysvaara 

sekä EA 

Luvanvaraiset 

työt 

 

Tapaturman vaarat T Työympäristö Esineet ja 

aineet 

  

Psykososiaaliset 

kuormitustekijät 

P Työn sisältö Organisointi ja 

toimintatavat 

Työyhteisön 

sosiaalinen 

toimivuus 

 

Kemialliset 

vaaratekijät ja 

biologiset vaaratekijät 

K 

 

B 

Tiedot 

kemiallisten 

vaarojen 

tunnistamiseksi 

Kemikaalien 

käyttö 

Työssä 

esiintyvät ja 

syntyvät 

altisteet 

Biologiset 

vaaratekijät 

Fysikaaliset 

vaaratekijät 

F Melu Lämpötila ja 

ilmanvaihto 

Valaistus ja 

säteily 

Tärinä 

Fyysinen kuormitus E Työpiste Työasento Fyysinen 

kuormitus 

Työvälineet 

 

Vaaran aiheuttajat jakautuvat vielä yksilöllisiin vaaratekijöihin, kuten esimerkiksi fysikaalisista 

vaaratekijöistä melu voi olla joko jatkuvaa tai iskuttaista. Yksittäiset vaaratekijät on listattu 

STM (2015) tarjoamassa Riskien arviointi työpaikalla -työkirjassa. 

 

3.2. Riski 

 

Riski kuvastaa vaaran mahdollisuutta ja suuruutta (Duffey & Saull 2003, STM 2015). Duffeyn 

ja Saullin (2003) mukaan, riski on mitattavissa, johdettavissa ja analysoitavissa olemassa 

olevasta datasta, johon on kerätty vaaran esiintymistiheys ja sen työntekijän ja ympäristön 

turvallisuudelle ja terveylle aiheuttamien haittojen vakavuus. Riskiä esiintyy prosesseissa ja 
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laitoksissa pääasiassa ihmisten vaikutuksesta ja riskittömänä pysyy vain olemalla tekemättä 

mitään. (Duffey & Saull 2003.).  Riski voi tuottaa mitattavia seurauksia tai se voi olla vain uhka.  

 

Todellinen riski lasketaan yhtälön (1) mukaisesti. 

 

𝑅𝑡 = 𝑝 ∙ 𝐶      (1) 

 

jossa  Rt  todellinen riski 

  p  todennäköisyys 

  C  seuraukset väestölle. 

 

Todennäköisyys kuvaa mahdollisten tapahtumien lukumäärää, jotka voivat tapahtua laitoksen 

tai välineen käytön aikana. Seurauksilla kuvataan mahdollisia ja todennäköisiä sivuvaikutuksia, 

joita tapahtuma tuottaa. Kokonaisriski on kaikkien osariskien summa koko väestölle. 

Suhteellinen riski arvioidaan riskin Rt suuruudesta laitoksen tai välineen suhteen. He toteavat 

myös, että riski käsitteenä ymmärretään huonosti. Suuria seurauksia pienillä todennäköisyydellä 

pelätään enemmän kuin pieniä seurauksia suurella todennäköisyydellä. (Duffey & Saull 2003.) 

 

 

4. RISKIN MÄÄRITTÄMINEN  

 

Kun vaaratekijät on tunnistettu, on niiden aiheuttamien riskien suuruus ja merkitys määriteltävä. 

Crowlin ja Louvarin (2011) mukaan riskien määrittämiseen on olemassa monia eri menetelmiä 

ja yritys voi valita omaan prosessiinsa tai tilaan sopivimman menetelmän tai yhdistellä 

useampaa menetelmää.  

 

4.1. BS 8800 riskitaulukko 

 

STM:n (2015) tarjoama Riskien arviointi työpaikalla -työkirja käyttää British Standard (BS) 

8800-standardiin perustuvaa riskien analysointimenetelmää. Yksittäisen tapahtuman riskin 
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suuruus muodostuu BS 8800-standardin perusteella tapahtuman seurauksien luonteesta ja 

todennäköisyydestä. Seurausten luonteella tarkoitetaan ihmiselle, niin työntekijälle kuin 

sivulliselle, aiheutuneiden terveys- tai turvallisuushaittojen vakavuutta.  

 

Seurauksen vakavuuden määrittämiseen vaikuttavat tapahtuman luonne, palautuvuus ja 

vaikutusten kesto. Lisäksi seurausten laajuus vaikuttaa seurauksen vakavuuden määrittämiseen. 

(BSI 2004, STM 2015.) Taulukossa II on esitetty eri seurauksen vakavuudet. 

 

Taulukko II BS 8800-standardin mukainen tapahtuman seurauksen vakavuus. 

 

Seurauksen vakavuus Tunnusmerkit Esimerkkihaitta 

Vähäinen Lyhyt ja ohimenevä haitta/vaiva, ei edellytä 

ensiapuhoitoa, mutta voi aiheuttaa enintään 3 

vrk poissaolon 

Päänsärky, mustelma 

Haitallinen Suurempi tai pitkäkestoinen haitta/vaiva, 

edellyttää ensiapuhoitoa, aiheuttaa 3-30 vrk 

poissaolon 

Viiltohaava,  

lievä palovamma 

Vakava Pysyvä tai palautumaton haitta/vaiva, 

edellyttää sairaala-hoitoa ja yli 30 vrk 

kestävän poissaolon 

Pysyvä työkyvyttömyys, 

kuolema  

 

Haitan todennäköisyyteen vaikuttavat tapahtumien esiintymistiheys ja kesto, sekä haitallisten 

tapahtumien ennakoimisen ja ehkäisemisen mahdollisuus. (BSI 2004a, STM 2015). Taulukossa 

III on esitetty BS 8800-standardin mukaiset haitan todennäköisyydet. 

 

Taulukko III BS 8800-standardin mukainen tapahtuman todennäköisyys. 

 

Todennäköisyys Esiintyvyys Esimerkkitapahtuma 

Epätodennäköinen Harvoin ja epäsäännöllisesti Kulkureittien jäätyminen 

talviaikaan 

Mahdollinen Toistuvasti, mutta ei säännöllisesti Huollon aikaiset 

poikkeuskäytännöt 

Todennäköinen Usein ja säännöllisesti Vilkas trukkiliikenne 

 

Todennäköisyydelle ja seurausten vakavuudelle ei ratkaista absoluuttista arvoa, vaan riskin 

suuruuden määrittämiseen käytetään taulukon IV mukaista BS 8800-standardin riskitaulukkoa 

(BSI 2004a, STM 2015) 
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Taulukko IV BS 8800-standardin mukainen riskitaulukko toimenpiderajoineen. 

 

 Seuraukset 

Todennäköisyys Vähäiset Haitalliset Vakavat 

Epätodennäköinen 1 Merkityksetön riski 2 Vähäinen riski 3 Kohtalainen riski 

Mahdollinen 2 Vähäinen riski 3 Kohtalainen riski 4 Merkittävä riski 

Todennäköinen 3 Kohtalainen riski 4 Merkittävä riski 5 Sietämätön riski 

 

Riskin suuruus saadaan taulukosta tapahtuman todennäköisyyden ja seurausten vakavuuden 

avulla. Yleisesti voidaan ajatella, että merkityksetön ja vähäinen riski eivät edellytä välittömiä 

toimenpiteitä. Jos riski on kohtalainen, merkittävä tai sietämätön on riskiä pienenettävä. Myös 

mitä suurempi riski on, sitä kiireellisempää on riskin pienentäminen. (BSI 2004a, STM 2015.) 

 

4.2. HAZOP 

 

Riski- ja käyttötutkimus (eng. Hazard and Operability Studies, HAZOP) on yleisesti käytetty 

riskien tunnistusmenetelmä kemianteollisuuden laitoksissa ja prosesseissa. Tässä menetelmässä 

haetaan kaikki mahdolliset tavat, joilla laitoksen tai prosessin toiminnassa ja niiden käytössä voi 

ilmetä virheitä. (Crowl & Louvar 2011.) 

 

HAZOP-menetelmässä iso prosessi pilkotaan pienempiin yksikköoperaatioihin, joiden toiminta 

ja tehtävät identifioidaan. Yksikköoperaation parametrien vaikutus yksikköoperaatioon valitaan 

HAZOP-ohjesanoista, jotka on esitetty taulukossa V. (Crowl & Louvar 2011.) 
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Taulukko V  HAZOP-menetelmässä käytettävät ohjesanat parametreille. 

 

Ohjesana Merkitys parametrille Esimerkkitapahtuma 

No, Not, None Kielto Virtauksen pysähtyminen 

More, Higher, greater Määrällinen kasvu Virtauksen kasvu 

Less, Lower Määrällinen pieneneminen Virtauksen hidastuminen 

As well as Laadun paraneminen Reaktiota tapahtuu enemmän 

Part of Laadun huononeminen Vain osa halutusta reaktiosta 

tapahtuu 

Reverse Vastakohdan tapahtuminen Virtauksen kääntyminen 

Other than Korvautuminen Halutun reaktion tilalla tapahtuu 

toinen reaktio 

Sooner, Faster than Liian aikainen tai väärässä 

järjestyksessä 

Prosessijärjestyksen muutos 

aikaisempaan 

Later, slower than Liian myöhään tai väärässä 

järjestyksessä 

Prosessijärjestyksen muutos 

myöhempään 

Where else Toisessa paikassa Prosessipaikan muutos 

 

Kun jokainen parametri on tunnistettu ja nimetty HAZOP-ohjesanoilla, arvioidaan parametrin 

muutokselle mahdollinen syy-seuraamus. Näiden avulla voidaan päättää mahdolliset vaadittavat 

toimenpiteet, jotka myös kirjataan. (Crowl & Louvar 2011.) 

 

Kaikille yksikköoperaation parametreille tehdään sama kuten myös kaikille prosessin 

yksikköoperaatioille, jotta koko prosessin riskit tulee kartoitettua. Liitteessä I on HAZOP-

kartoitus tehty eksotermiselle reaktorille. (Crowl & Louvar 2011.) 

 

4.3. DSM 

 

Duffey ja Saull (2003) ovat esittäneet numeerisen turvallisuuden analysointimenetelmän, 

Duffey-Saull-metodin (DSM). Siinä turvallisuutta kuvataan onnettomuuksien tapahtuma-

asteina ja riskeinä. DSM:a käytetään paljon liikenteen turvallisuutta mitattaessa, etenkin 

lentoliikenteessä. (Duffey & Saull 2003.) 

 

Yleisesti turvallisuutta voidaan esittää tapaturmien tapahtuma-asteena yhtälöllä (2) 
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𝑅 =
𝐸

𝑇
       (2) 

 

jossa  R  tapahtuma-aste (event rate) 

  E  tapahtumien lkm kokemusjaksossa 

  T  kokemusjakso. 

 

Kokemusjakso voi olla aikaväli, kuten vuosi, mutta pääsääntöisesti kokemuksella tarkoitetaan 

työtunteja tai käyttötunteja. Yhtälöä (2) käytettäessä on tärkeää huomioida valittu 

kokemusjakso, kalenterivuotena tai -kuukautena esitetty tulos ei välttämättä vastaa oikeaa 

käyttöaikaa. (Duffey & Saull 2003.) 

 

DSM:ssa lasketaan kolme erilaista tapaturma- ja virheastetta, yhtälöt (3)-(5). 

 

Hetkellinen tapaturma-aste lasketaan yhtälöllä (3) 

 

𝐼𝑅 =
𝐸

𝑁
       (3) 

 

jossa  IR  hetkellinen tapaturma-aste (hazard rate) 

  E  tapaturmien lkm valitulla aikavälillä 

  N  kokemuksen määrä valitulla aikavälillä. 

  

Hetkellinen tapaturma-aste voidaan laskea tapahtumien lukumääränä ajassa tai muussa 

kokemusmäärässä (tapahtumia yhtä ajokilometriä kohti tai tapahtumia yhtä työtuntia kohti). 

Tämä parametri voi olla vakio tai se voi heilahdella kun tapaturmia sattuu tai ei satu. (Duffey & 

Saull 2003.) 

 

Kumulatiivinen tapaturma-aste lasketaan yhtälöllä (4) 
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𝐴𝑅 =
𝐸

𝑎𝑐𝑐𝑁
      (4) 

 

jossa  AR  kumulatiivinen tapaturma-aste (accumulated hazard rate) 

  accN  kaikki kokemus aikaan N. 

 

Kumulatiivinen tapaturma-aste ottaa huomioon työntekijän oppimisen työaikana ja ennen sitä. 

Kokemusta kertyy kokoajan ensimmäisistä tehtävistä viimeiseen ajankohtaan N. Toisin kuin IR-

arvo, AR-arvo on yleensä laskeva, sillä kokemuksen karttuessa yksittäiset tapaturmat eivät 

vaikuta siihen enää niin paljoa. Ajan kuluessa AR lähestyy minimiarvoaan. (Duffey & Saull 

2003.) 

 

Jos hetkellinen tapaturma-aste pysyy melkein vakiona, on hyvä laskea virheaste, jonka avulla 

voidaan huomata tapahtumien/virheiden määrän muutos. 

 

𝐶𝑅(𝑁) = 𝐶𝑅(0) ∙
𝑁(0)

𝑎𝑐𝑐𝑁
     (5) 

 

jossa  CR(N)  Virheaste ajanhetkellä N. 

 

Virheastetta laskettaessa oletetaan, että alkukokemus N(0) > 0. Virheaste kuvaa opitun 

unohtamista. Eli mitä enemmän on kokemusta, sitä pienemmäksi virheaste muodostuu. (Duffey 

& Saull 2003.) 

 

Tärkeä osa DSM:a on minimivirhetaso (Minimum Error Rate, MER). Se olettaa, että tapaturmia 

ei voida poistaa kokonaan, vaan tapaturmia tapahtuu minimissään tietty määrä. MER voidaan 

laskea hetkellisen tai kumulatiivisen tapaturma-asteen avulla, yhtälöt (6) ja (7). 

 

𝑀𝐸𝑅𝐼𝑅 = 𝐼𝑅      (6) 

 

𝑀𝐸𝑅𝐴𝑅 ≈ 𝑒−𝑁      (7) 
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DSM:ssa riskiä kuvataan virheaikavälin suuruutena, käyttäen joko AR- tai IR-dataa. Tämä siis 

poikkeaa hieman klassisesta ja teoreettisesta riskiarvioinnista, joka lasketaan 

todennäköisyyksien ja seurausten suuruuksilla, yhtälö (1). (Duffey & Saull 2003.) 
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II SOVELTAVA OSA 

 

Tämän kandidaatintyön soveltavan osan tarkoituksena on kartoittaa Lappeenrannan teknillisen 

yliopiston (Lappeenranta University of Technologyn, LUT:n) jauhatuslaboratorion 

turvallisuusriskit. Jauhatuslaboratorion turvallisuuteen vaikuttavat laboratoriotilojen lisäksi 

laboratoriossa työskentely ja laboratorion sijainti. 

 

 

5. LABORATORIOTYÖSKENTELY LUT:SSÄ 

 

Edellytyksenä pääsylle kemiantekniikan laboratoriotyökursseille, LUT:n opiskelijoiden on 

käytävä Työturvallisuuskurssi BJ01A0020. Tällä kurssilla käydään läpi laboratorio-olosuhteissa 

olevia mahdollisia vaaroja ja vaaratekijöitä. Näiden pohjalta opiskelija pystyy suojautumaan ja 

toimimaan hätä- ja poikkeustilanteissa. (LUT 2015.) Myös laboratorioissa työskentelevien 

työntekijöiden, vierailijoiden ja harjoittelijoiden on suoritettava laboratoriopassikoulutus, joka 

vastaa opiskelijoiden työturvallisuuskurssia. Laboratoriopassikoulutuksia järjestetään 

tarvittaessa suomeksi ja englanniksi. (Tuunila 2016.) 

 

Lisäksi kun opiskelija suorittaa itsenäisesti projektia tai muuten työskentelee laboratoriossa 

yksin, on hänen ennen aloitusta täytettävä projektin/laboratoriotyön alkutarkastuslomake, joka 

on esitetty Liitteessä II. Lomakkeen avulla opiskelija selventää työssä käyttävänsä menetelmät 

ja kemikaalit sekä käy läpi laboratorion vaarojen tunnistamista ja vaaratilanteissa toimimista. 

Lisäksi lomakkeella ilmi tulleet turvallisuuspuutteet pystytään korjaamaan jo ennen 

mahdollisen tapaturman sattumista.  (Nevalainen 2016.) 
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6. LUT:N JAUHATUSLABORATORION KARTOITUS 

 

LUT:n nykyinen jauhatuslaboratorio sijaitsee toisen rakennusvaiheen päädyssä 

kellarikerroksessa, kuva 2. Se rakennettiin 2. rakennusvaiheen remontin yhteydessä vuonna 

2012. Laboratorion sijainnille oli muutamia vaihtoehtoja, yhtenä mahdollisena vaihtoehtona oli 

2. rakennusvaiheen pilot-halli. (Kaipainen 2016.) 

 

 

Kuva 2 LUT:n kellarikerroksen pohjapiirros, jossa jauhatuslaboratorio sijaitsee 2. vaiheen 

päädyssä. 

 

Laboratorion pohjapiirros on esitetty kuvassa 3. Jauhatuslaboratorio on kahdessa tasossa, joista 

alempi kerros on varastokäytössä ja ylempi kerros on varsinainen laboratoriotila. Yläkerta 

jakautuu etumaisena olevaan ylätasoon ja taaempana olevaan jauhatushuoneeseen. 

Jauhatushuone on tarkoitettu pölyäville prosesseille ja siellä on tehokkaampi 

pölynpoistojärjestelmä. Etummaisessa osassa on pienempiä suljettuja ja/tai märkäjauhimia sekä 

näytteenjako- ja seulontalaitteita. 
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Jauhatuslaboratorioon on vain yksi tulo- ja poistumistie alatasossa. Ylätasolta pääse alatasolle 

vain kierreritiläportaita pitkin. Jauhatushuoneesta avautuvat ovet haalausaukkoa varten, mutta 

aukosta ei ole poistumistietä. 

 

 

Kuva 3  LUT:n jauhatuslaboratorion pohjapiirros. Laboratorio on rajattu punaisella. a) 

jauhatuslaboratorion alataso kellarikerroksessa b) jauhatuslaboratorion ylätaso ja 

jauhatushuone ensimmäisessä kerroksessa. 

 

Vuoden 2012 remontin jälkeen on jauhatuslaboratoriosta raportoitu kolme vaaratilannetta. 

Vaaratilanteet ovat johtuneet pölynpoiston unohtamisesta, jolloin syntynyt pöly aiheutti 

palohälytyksen, väärän kemikaalin käyttämisestä, joka johtui huonosti merkityistä 

pakkauksista, sekä helmimyllyn käytön yhteydessä käyttäjän päälle roiskuneesta emäksistä 

liemestä. Nevalaisen (2016) mukaan vaaratilanteita on todennäköisesti tapahtunut useampia, 

mutta ilmoituslomakkeita ei näistä silti ole täytetty. (Nevalainen 2016.) Ilmoituslomakkeita 

pyritään täyttämään myös jälkikäteen, jos tapahtuneita vaara- tai läheltä piti -tilanteita tulee ilmi 

(Kaipainen 2016).  

 

Jauhatuslaboratorion turvallisuuden kartoituksen apuna käytettiin STM:n julkaisemaa Riskien 

arviointi työpaikalla -työkirjaa (2015), jossa analysointimenetelmä pohjautuu BS 8800-

a) b) 



22 

standardin riskitaulukkoon. Tämä analysointimenetelmä on ministeriön tarjoama kaikille 

vapaana oleva menetelmä. 

 

 

7. RISKIKARTOITUKSEN TULOKSET 

 

Tässä kandidaatintyössä tehtiin LUT:n jauhatuslaboratoriolle vaaratekijöiden kartoitus 

4.4.2016. Kartoituksessa oli mukana laboratorioinsinööri Eero Kaipainen. Kartoituksen aikana 

esille tulleiden turvallisuuspuuteiden riskit määritettiin. Taulukkoon VI on kerätty 

merkityksetöntä tai vähäistä riskiä aiheuttavat vaarat. Merkityksettömät ja vähäiset riskit eivät 

vaadi välittömiä toimenpiteitä, mutta monet näistä laboratorion turvallisuutta parantavista 

toimenpiteistä eivät ole hankalia toteuttaa. Vaarat on luokiteltu taulukon I mukaisesti. 
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Taulukko VI LUT:n jauhatuslaboratoriossa riskikartoituksessa ilmenneet merkityksettömät 

ja vähäiset riskit 

 

Vaara-

luokka 
Vaaran aiheuttaja Puute/ongelma Toimenpide-ehdotus 

H Sähkölaitteet Jauhatushuoneessa pistorasioita 

vesihanan takana 

Pistorasioiden siirto tai 

käyttökielto 

H Sähkölaitteet Kotitalouskäyttöön tarkoitetut 

jatkojohdot 

Jatkojohtojen korvaaminen 

asianmukaisiin 

H Vastuuhenkilöiden 

nimeäminen ja 

merkitseminen 

Jauhatuslaboratorion alatasolle ei 

ole määritetty vastuuhenkilöitä 

Vastuuhenkilöiden nimeäminen 

ja kylttien asettaminen 

T Liukastuminen Vesi- nesteroiskeet Roiskeiden puhdistus 

T Esineiden 

putoaminen 

Ylätason hyllykkö ja alataso 

täynnä erilaisia tavaroita 

Tavaroiden organisointi, 

ylimääräisten tavaroiden 

hävittäminen 

K Kemikaaliluettelo Laboratoriolla ei ole omaa 

rekisteriä/luetteloa 

Laboratorioille omien 

kemikaaliluettelojen/-rekisterien 

luominen 

K Kemikaalien 

pakkausmerkinnät 

Kaikissa säilytysastioissa ei ole 

kunnollisia merkintöjä 

Kaikkien astioiden 

merkitseminen, 

merkitsemättömien aineiden 

poisto laboratoriosta 

E Liikkuminen 

tasolta toiselle 

Portaissa kaatuminen Perehdytys, valvonta 

E Samana toistuvat 

työliikkeet 

Lihasväsymys, -tulehdukset Työliikkeiden vaihtelu, työn 

tauotus  

E Laitteiden 

sijoittelu 

Jauhatushuone ahdas Laitteiden sijoittelu uudelleen, 

ylimääräisten tavaroiden 

poistaminen 

P Työsuhteen 

epävarmuus 

Yliopiston taloudellinen tilanne, 

YT-neuvotttelut 

 

 

Taulukossa VI havaittuja merkityksetöntä tai vähäistä riskiä aiheuttivat ahtaat kulkureitit, 

kemikaalit sekä vastuuhenkilöiden puuttuminen alatasolta. LUT:n laboratorioiden ovissa on 

oltava Nevalaisen (2016) mukaan laboratoriovastaavien nimet. Jauhatuslaboratorion ylätasolle 

ja jauhatushuoneelle on vastuuhenkilöt nimetty ja kyltit ovat esillä. Laboratorion alatasolta 

kyseinen kyltti kuitenkin puuttuu.  

 

Kaikkia kemikaaleja ei ole merkitty kunnolla niin ala- tai ylätasolla. Osaa kemikaaleista 

säilytetään myös avoimissa astioissa, jolloin ne voivat pölytä tai kontaminoitua. Kemikaaleista 

ei myöskään ole laboratoriokohtaisia luetteloja, vaikka koko yliopiston kattava rekisteri onkin 

olemassa.  
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Jauhatushuoneessa on isoja laitteita ja jotkin laitteet ovat ahtaissa väleissä. Osa laitteista on 

myös käyttämättömiä ja kulkureittien varrella on myös ylimääräisiä laitteiden osia. Tämä saa 

ahtaan tilan vaikuttamaan vieläkin ahtaammalta. 

 

Taulukkoon VII on kerätty jauhatuslaboratorion kartoituksessa kohtalaisen, merkittävän ja 

sietämättömän riskin vaarat. Nämä vaativat toimenpiteitä riskien pienentämiseksi. Vaarat on 

luokiteltu taulukon I mukaisesti. 
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Taulukko VII  LUT:n jauhatuslaboratoriossa riskikartoituksessa ilmenneet kohtalaiset, 

merkitsevät ja sietämättömät riskit 

 

Vaara-

luokka 
Vaaran aiheuttaja Puute/ongelma Toimenpide-ehdotus 

H Kulkureitit Kulkureiteillä rikkinäisiä ja 

ylimääräisiä tavaroita, imuri, 

sähköjohtoja 

Rikkinäisten ja ylimääräisten 

tavaroiden poisto, tavaroiden 

organisointi ja varastointi omilla 

paikoillaan 

H Poistumistiet Vain yksi poistumistie Toisen poistumistien luominen 

haalausovien kautta 

T Kompastuminen ks. Kulkureitit  

T Järjestys ja 

siisteys 

Alataso varastona muillekin 

tavaroille kuin 

jauhatuslaboratorion 

Tavaroiden organisointi, 

ylimääräisten ja rikkinäisten 

tavaroiden hävitys, lisäys siisteydestä 

yksintyöskentelyn 

alkutarkastuslomakkeeseen 

T  Ylätason hyllykkö täynnä 

tavaraa 

T Ihmisen toiminta Erehdys, unohdus, 

huolimattomuus 

Perehdytys, muistilistat/muistutukset, 

työn tauotus 

K Pölyt ja kuidut Pölynpoiston päälle laiton 

unohtaminen 

Perehdytys, muistilistat/muistutukset 

E Työskentelytason 

korkeus 

Alhaiset tasot Tasojen nosto 

E Selän asento Alhaiset tasot Tasojen nosto 

E Käsin tehtävät 

nostot/siirrot 

Alatasolta ylätasolle, 

työskentelytasoille nostot 

Apulaitteita nostoon, 

nostotekniikkaopastus 

F Yleisilmanvaihto 

ja kohdepoisto 

Pölynpoiston päälle laiton 

unohtaminen, kohdepoistojen 

katkaisija alatasolla 

Perehdytys, muistilistat/muistutukset, 

kohdepoistojen katkaisijat ylätasolle 

F Jatkuva melu Melutason kartoitusta ei ole 

tehty 

Melutason kartoitus 

P Yksintyöskentely Tapaturman/onnettomuuden 

sattuminen 

Ilmoitus yksintyöskentelystä aina 

laboratorion vastuuhenkilölle, 

perehdytys,  

P Yhteistyö ja 

tiedonkulku 

Vaaratilannelomakkeita ei 

täytetä 

Kannustus lomakkeiden täyttämiseen, 

lomakkeita valmiiksi laboratorioihin 

 

Taulukossa VII havaittuja kohtalaista, merkitsevää ja sietämätöntä riskiä aiheuttivat niin 

yksintyöskentely, työskentelytasojen korkeus kuin tavaroiden määrä ja niiden säilytys. 

Jauhatuslaboratorion alatasolla varastoidaan jauhatuslaboratorion kemikaalien lisäksi tavaroita, 

joita ei tarvita jauhatuslaboratoriossa. Osa näistä tavaroista estää kemikaaleille pääsyn. Lisäksi 

ylätason hyllykkö on täynnä pieniä kemikaaliastioita, tyhjiä sankoja ja muita pieniä tavaroita. 

Hyllykön edessä on myös sankoja, jolloin hyllykölle pitää kurkottaa. 
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Laboratorion ylätasolla työtasojen korkeus on yksi vaaratekijä. Osa tasoista on hyvin matalalla, 

jolloin niille on helppo nostaa painavia näytesankoja tai kivimateriaalia. Mutta muu työskentely 

matalilla tasoilla huonontaa selän asentoa. Työskentelytasoilla eikä jauhimilla ole myöskään 

työskentelyä ja näkemistä helpottavia kohde-/työvaloja. 

 

Jauhatushuoneessa käytetään myllyjä, joista lähtee käytettäessä kova ääni.  Jauhatushuoneen 

melutasoa ei kuitenkaan ole remontin jälkeen kartoitettu. Lisäksi ylätasolta ja jauhatushuoneesta 

on vain yksi poistumistie alatason läpi. Poistumistie kulkee tasojen välisten kierreportaiden 

kautta. 

 

 

8. JOHTOPÄÄTÖKSET 

 

Työssä kartoitettiin LUT:n jauhatuslaboratorion turvallisuus. Kartoituksessa käytettiin STM 

tarjoamaa Riskien arviointi työpaikalla -työkirjaa (2015), joka pohjautuu BS 8800-standardiin. 

Kartoituksessa ilmi tulleiden riskien pienentämiseksi tehtiin toimenpide-ehdotuksia. 

 

LUT:n jauhatuslaboratoriossa havaittiin selviä turvallisuusriskejä, jotka on esitetty taulukoissa 

VI ja VII.  Taulukoissa VI ja VII on esitetty myös toimenpide-ehdotuksia havaituille 

turvallisuusriskeille.  

 

Tärkein toteuttamista vaativa toimenpide on hätäpoistumistien tekeminen jauhatuslaboratorion 

toiseen kerrokseen. Laboratorion yläkerroksesta on hankalaa poistua kierreportaita pitkin. 

Esimerkiksi, jos laboratorion alatasossa tapahtuu esimerkiksi tulipalo, ei ylätasolta välttämättä 

pääse pelastautumaan. Laboratorio sijaitsee myös syrjässä 2. rakennusvaiheen päädyssä ja 

kellarikerroksessa, jolloin avun saanti voi olla hankalaa. Hätäpoistumistie voidaan tehdä 

jauhatushuoneen haalausovien kautta, jolloin pelastuminen helpottuu ja vakavilta 

henkilövahingoilta säästyttäisiin. 

 

Moni jauhatuslaboratorion riskeistä johtuu liiasta tavaran määrästä. Tavarat tulisi käydä läpi ja 

järjestellä paremmin. Tähän kuuluu rikkinäisten tavaroiden ja laitteiden osien tarpeen 



27 

arvioiminen ja turhien esineiden poisto. Näin kulkureitit pysyisivät avoimina ja kompastumisen 

ja tavaroiden putoamisen tai kaatumisen riski pienenee. Yksintyöskentelyn 

alkutarkastuslomakkeessa kannattaisi siisteyden ja järjestyksen ylläpitämiseen kiinnittää 

enemmän huomiota. Tällä hetkellä lomakkeessa on vain muistutus siisteydestä ja järjestyksestä. 

Näille voisi kuitenkin olla omat kohdat lomakkeen Tarkistettavat asiat -listauksessa. Lisäksi 

loppusiivoukselle voisi olla oma kohtansa, jolloin järjestyksen ylläpitäminen olisi paremmin osa 

projektia ja kulkureitit pysyvät avoimina. 

 

Jauhatushuoneen melutasosta ei ole tehty arviointia. Siksi asiantuntijan suorittama arviointi olisi 

hyvä suorittaa. Näin saadaan tarkka arvio melun riskistä. Myllyjen ollessa käytössä 

jauhatushuoneessa ei yleensä olla kovin kauaa, mutta niitä ei saa jättää päälle yksin. Myllyjen 

ollessa päällä pitää aina käyttää kuulosuojaimia, mutta jo lyhyt altistus liian kovassa melussa 

voi aiheuttaa kuulon huononemista. Silloinkin jos kuulosuojaimet eivät ole riittävät 

ympäröivään meluun nähden.  

 

Toteutettujen toimenpiteiden jälkeen on jauhatuslaboratorion turvallisuutta seurattava ja 

tarvittaessa on turvallisuus arvioitava uudelleen, jotta mahdolliset uudet vaaratekijät löydetään 

ja niihin voidaan puuttua. Lisäksi työntekijöitä ja opiskelijoita pitää kannustaa antamaan 

palautetta toteutetuista toimenpiteistä sekä kertomaan huomaamistaan laboratoriota koskevista 

turvallisuusriskeistä. Näin voidaan varmistaa laboratorion turvallisuus jatkossa. 
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