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Wavin-Labko -Connect to better
Wavin-Labko on osa Euroopan johtavaa
muovisten putkisto-järjestelmien ja -ratkaisujen
toimittajaa Wavin -konsernia, joka kuuluu alan
maailman johtavaan Mexichem -konserniin.

Suomalainen, yli 50-vuotias
vedenkäsittelyalan yritys, joka on
tunnettu laadukkaista hule- ja
jätevesi- sekä kiinteistöteknisistä
ratkaisuistaan.

Euroopan johtava
muoviputkiratkaisujen toimittaja,
joka toimii 25 maassa työllistäen
5 500 henkeä. Wavinin liikevaihto
on noin 1,2 miljardia euroa.

Maailman johtava
muoviputkituotteiden valmistaja.
Työllistää 18 000 henkeä 30
maassa ja 120
tuotantolaitoksessa. Liikevaihto yli
5 miljardia euroa.
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Vedenkäsittelyratkaisujen laatujohtaja

Perustettu 1964
Palveluksessa
55 henkilöä
Liikevaihto n.13 milj €

Toimipisteet neljällä
paikkakunnalla.
Kaksi tuotantolaitosta

Tampere,
pääkonttori
Joutsa GRP-tehdas
Kangasala PE-tehdas

Tärkeimmät vientimaat:
Venäjä, Kazakstan,
Pohjoismaat, Baltia,
Puola

Vienti 20-30%
liikevaihdosta
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Wavin-Labko –laadukkaat kokonaisratkaisut
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Palvelemme koko vedenkäsittelyn alaa
Loppukäyttäjät

Viranomaiset

Urakoitsijat
Suunnittelijat

Jälleenmyyjät

Tukkuliikkeet
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Työsuojelutoiminta Wavin-Labkossa
•
•
•

Päivittäiset haasteet työsuojelu toiminnassamme
Riskienhallinta toiminnassamme
Miten mittaamme toimintaamme
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Päivittäiset haasteet toiminnassamme
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Siisteyden ja järjestyksen ylläpito
Kemikaalien käsittely
Suurten säiliöiden nostot
Kemikaalialtistumien hallinta
Melu
Pöly
Ergonomia, fyysiset työtehtävät
Työturvallisuusasenne
Henkilökohtaisten suojaimien käyttö
Paloturvallisuus
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Riskienhallinta toiminnassamme
•
•
•
•

•

Riskienarviointi tehty sitouttaen myös työntekijät sen tekemiseen.
o
Arviointi jaettu toimintokohtaisesti (logistiikka, kokoonpano, ruiskutus jne…)
Muoto sellainen, että helpottaa perehdytystä ja uuden työntekijän opastusta.
Arviointia helppo käyttää apuna kun valitaan tavoitteet toimenpidesuunnitelmaan.
Riskinarvioinnin vaiheet:
1.
Suunnittelu
2.
Riskien tunnistus
3.
Riskin suuruuden määrittäminen
4.
Toimenpiteiden kirjaaminen riskin pienentämiseksi
5.
Jäännösriskin suuruuden määrittäminen
Riskinarvioinnin päivityshistoria luettavissa revisiointi välilehdeltä.

8

Miltä riskienarviointi näyttää
Vakavuus Altistuminen
Riski, vaara

KOKOONPANO
Roska silmään
Kulmahiomakoneen käyttäminen

Riskin / vaaran laatu

2

2

3

7

2

3

3

8

2

2

3

7

2

2

2

6

2

1

2
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Suojalasien käyttöpakko tuotantotiloissa
Laitteiden tarkistus säännöllisesti, selvitys voidaanko
Erittäin Suuri karhennuskangasta käyttää, jatketaan selvitystä,
turvalliset työasennot, perehdytys,
Suojaimien käyttö aina rälläköidessä. Pölytutkimus
Suuri
otettu työterveyden kanssa tavoitteeksi .
Säiliötyöturvallisuus koulutus, mahdollisesti muutokset
sen pohjalta toimintamalliin, hankitaan lisäpuhallin
Suuri
säiliön ilmanvaihdon varmistamiseksi, luukkumies
käytäntö ilmoitetaan viereiseen työpisteeseen kun
mennään säiliöön.
Kohtalainen Oikeiden suojavälineiden käyttö, suojasilmälasit

2

1

1
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Kohtalainen

2

2

3

7

Suuri

Tippuminen, ruhjevamma,
murtuma

2

2

2
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Suuri

Altistuma hengitysteitse
(styreeni)

2

2

3

7

Suuri

Suojaimien käyttö, suojavaatteiden käyttö, valvonta,
riittävä perehdytys kemikaalien vaaroista, ilmanvaihdon kohtalainen
suodattimien vaihto TPM

1

2

3

6

Suuri

Suojaimien käyttö, suojavaatteiden käyttö, valvonta,
riittävä perehdytys kemikaalien vaaroista

2

1

1

4

Ympäristö (vuoto pihakaivoon
lattialle)

1

2

2

5

Paloturvallisuus

2

2

2
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silmävamma
ruhjevamma, leikkautuminen

Säiliötyöskentely

vaaralliset kaasut, happivaje

Altistuminen kovettimelle, aineen joutuminen paljaalle iholle/silmiin
Hartsin joutuminen kovettajapönttöön

altistuma
"räjähdys", reaktio

Hartsin joutuminen iholle/silmiin

altistuma

Aropol M 300 TBR

Altistuma kosketuksen
välityksellä (roiskeet,
ihokontakti)
Altistuma nautittuna

Aropol M 300 TBR

Aropol M 300 TBR
Aropol M 300 TBR

Jäännösriski
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hengitystieoireet

Aropol M 300 TBR

Vaadittavat / tehdyt toimet riskin / vaaran
pienentämiseksi
(suojavälineet, ohjeet jne..,)
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Pölylle altistuminen

Tikkaiden käyttö kokoonpanossa, tikkaiden luistaminen

Todennäköis
Riskin suuruus Riski sanallinen
yys
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Suuri

kohtalainen
kohtalainen

kohtalainen

kohtalainen

kohtalainen

Kemiakaalien oikeaoppinen käsittely, KTT osaaminen,
merkityksetön
perehdytys, purkkien merkintöjen ajantasaisuus
Oikeiden suojavälineiden käyttö, hanskojen/vaatteiden
kohtalainen
vaihto heti jos kastuvat, ämpäreihin aina kansi kun
hartsia liikutellaan
Tikkaiden oikea käyttö, ei työntekemiseen, työtasojen
käyttö, putoamissuojaimien käyttö jos tasolta ei voi työtä merkityksetön
tehdä. Pyörittäjien hydyntäminen

Valvonta, riittävä perehdytys kemikaalien vaaroista,
Kohtalainen kemikaaliastioiden merkitseminen, turvallisuusohjeet
KTT
Varastointi ohjeiden mukaan, valvonta, riittävä
Kohtalainen perehdytys kemikaalien vaaroista, kemikaalin käsittely
KTT:n mukaan, vuotoaltaien käyttö riskipaikoissa
Oikea varastointi, atex luokitus niille tiloille johon se
Suuri
tarvitaan, KTT, koulutus ja varautuminen ,

kohtalainen

kohtalainen

kohtalainen

kohtalainen
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Riskienhallinta toiminnassamme
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Vaaratilanteiden aktiviinen kerääminen ja seuranta.
Madallettu kynnystä vaaratilanteiden raportoimiseen.
Raportoitujen vaaratilanteiden seuranta kk-palaverissa.
Konsernin suunnalla sattuneiden vaaratilanteiden
seuranta.
Kirjattujen vaaratilanteiden lukumäärä linkitetty
tulospalkkaukseen.
Aloitejärjestelmä jossa oma kategoria työsuojelualoitteille.
Kouluttaminen
Yhteistyö työterveyden kanssa (kemikaalien
terveysvaikutuksien arviointi, ergonomia selvitykset ja
toimepide-ehdotukset)
Kemikaalitietokanta
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Miten mittaamme ja seuraamme työsuojelutoimintaamme?

vuosi

Vaaratilanne
ilmoitusten lkm.

Aloitteiden lkm.

Vaaratilanneilmo
itukset johon
tehty toimia lkm.

2013

10

2

2014

70

7

7

2015

100

4

53

2016

76

3

43
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Miten mittaamme ja seuraamme työsuojelutoimintaamme?
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Aloitteiden lukumäärä
Vaaratilanneilmoitusten lukumäärä
Korjaavien toimenpiteiden lukumäärä
LTI tapaturmien lukumäärä
Tapaturmataajuus
Biologisen monitoroinnin avulla seurataan altistumaa kemikaaleille
2 kertaa kuukaudessa toteutettavat turvallisuus/siisteys kierrokset
Sairaspoissaolo %
Konsernin sisäiset ja ulkoiset auditoinnit
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Kiitos!

