
Tarkistuslista nro 13

Vaikka yritys toimisi normaalitilanteessa täysin puhtaasti, voi yksi ainoa 
häiriötilanne aiheuttaa merkittävän ympäristövahingon. Häiriöt estetään 
tehokkaalla kunnossapito-, huolto- ja tarkastustoiminnalla. Siisteydellä 
ja järjestyksellä on merkitystä niin ympäristön kuin turvallisuudenkin 
kannalta. Niiden puute on usein syynä onnettomuuksissa ja vaaratilanteis-
sa.

Rastita yrityksesi tilannetta parhaiten kuvaava vaihtoehto.

KUNNOSSAPITO,  
SIISTEYS JA JÄRJESTYS

Kyllä Ei

Ei 
koske 
meitä

1. Ovatko vastuut kunnossapidon ja tuotannon välillä määritellyt?    

2. Onko kunnossapitohenkilöstölle järjestetty ympäristökoulutusta?   

3. Ovatko kaikki koneet, laitteet, rakenteet ja prosessit säännöllisen ennakkohuollon  
 piirissä?           

4. Ovatko kaikki mittarit, hälyttimet ja puhdistimet säännöllisen ennakkohuollon piirissä?  

5. Onko mittareiden, hälyttimien ja puhdistimien tarkastamiselle nimetty vastuuhenkilöt 
 ja tarkastusaikataulu?         

6. Onko em. tiedot tallennettu kunnossapidon tietojärjestelmään tms.?   

7. Onko mittauslukemille, säätöarvoille jne. määrätty sietorajat?    

8. Onko selkeästi sovittu, kuinka nopeasti sietorajasta poikkeavaan mittauslukemaan,  
 säätöarvoon jne. tulee reagoida?       

9. Huolletaanko ja testataanko turvalaitteet säännöllisesti?     

10. Onko ajoneuvojen ja muiden liikkuvien koneiden öljyhuollolle varattu asianmukainen  
 paikka? (ks. myös kortti jätehuollosta)       

11. Suoritetaanko kiinteiden koneiden huoltotyöt siten, että öljyvahingon vaaraa ei ole?   
 
Siisteys ja järjestys

12. Ovatko pöydät, hoito- ja työtasot, sekä koneiden, laitteiden, kaappien yms. päällykset  
 järjestyksessä ja vapaat tarpeettomasta tavarasta?       

13. Ovatko hyllyt tukevat ja turvalliset ja vailla tarpeetonta tavaraa?      

14. Ovatko työkalut ja tavarat niille varatuilla paikoilla?     

15. Ovatko lattiat ehjät ja puhtaat (liukastumisvaara minimoitu)?    

Kunnossapito



16. Lajitellaanko jätteet, ovatko jäteastiat merkityt ja tyhjennetäänkö ne tarpeeksi usein? 

17. Huolehditaanko siitä, että koneista ja laitteista ei vuoda lattioille öljyä tai  
 muita kemikaaleja?         

18. Ovatko aineiden pakkaukset ehjät?       

19. Onko kemikaaliastiat merkitty selkeästi (kauppa-nimi ja turvallisuusmerkinnät)?  

20. Onko ensiapuvälineet selkeästi merkitty ja saatavilla?     

21. Onko sammutusvälineet esillä, selvästi merkitty ja esteettömästi saatavilla?  

22. Onko poistumistiet merkitty ja esteettömiä?      

23. Sulkeutuvatko palo-ovet vapaasti?       

24. Ovatko hallintalaitteet, varoitukset ja hätäpysäyttimet selkeitä ja ymmärrettäviä?  

25. Ovatko turva- ja suojalaitteet ehjät ja paikallaan?     

26. Ovatko kulkutiet, käytävät, lattiat, portaat ja hoitotasot esteettömät?   

27. Ovatko työkalut ja laitteet ehjiä ja hyvälaatuisia?      

28. Ovatko nosturit, koukut ja nostoapuvälineet kunnossa ja järjestyksessä?   

Kyllä Ei

Ei 
koske 
meitä


