
TURVETUOTANTOALUEEN 
TURVALLISUUSOPAS

MAANMYYNTIKOHTEILLE



TERVETULOA NEOVAN
TURVETUOTANTOALUEELLE!

Jotkin maanmyyntikohteemme sijaitsevat toiminnassa olevan 

turvetuotantoalueen reunalla. Ole ystävällinen ja noudata näitä 

turvallisuusohjeita, mikäli liikut turvetuotantoalueella autolla tai jalan.

Turvallisuutesi on meille tärkeää!



YLEISET OHJEET

• Turvetuotantoalueella liikuttaessa on käytettävä 

huomiovaatetusta.

• Turvetuotantoalueella on suuri tulipalon syttymisriski.

• Tupakointi ja avotulen teko ovat ehdottomasti kielletty. 

• Selvitä itsellesi ennen kohdekäyntiä yhteyshenkilön tiedot sekä 

työmaan osoitetiedot tai sijainti.

• Työmaatien puomi pidetään suljettuna, joten ota yhteyttä 

yhteyshenkilöön hyvissä ajoin, mikäli haluat varmistaa pääsyn 

kohteelle työmaatien kautta.

• Varaudu todistamaan henkilöllisyytesi.



AUTOLLA LIIKKUMINEN

• Ajoneuvolla liikuttaessa aja vain päällystettyjä tai 

sorapintaisia teitä.

• Jos tiellä on kuivaa turvetta, älä aja sen yli syttymisvaaran 

vuoksi.

• Käytä turvallista ajonopeutta, max. 30km/h.



PYSÄKÖINTI JA TYÖKONEET

• Pysäköi ajoneuvosi tukikohdan varikkoalueelle ja siten, että ajoneuvo jää turvalliseen paikkaan, eikä 

aiheuta estettä mahdolliselle muulle liikenteelle, mikä saattaa alkaa yllättäen (työkoneita, rekkoja, 

henkilöautoliikennettä)

• Poistu autosta suoraan myyntikohteen suuntaan

• Älä liiku varsinaisella työmaa-alueella ilman työmaalla työskentelevien lupaa

• Varo liikennettä ja liikkuvia työkoneita ja muista varoetäisyys työkoneisiin vähintään 40 m.

• Älä lähesty työkonetta ennen kuin kuljettaja on huomioinut sinut, koneen liike on pysähtynyt ja kuljettaja 

avaa ohjaamon oven.



LIIKKUMINEN JALAN

• Turvetuotantoalueella on paljon ojia, altaita, kaivantoja ja 

kaivoja. Osa em. rakenteista ovat syviä ja jyrkkäreunaisia 

ja voivat aiheuttaa putoamis- tai hukkumisvaaran.

• Tuotantoalueen vaaran paikat ja kulkureitit tulee tietää 

sekä noudattaa erityistä varovaisuutta liikuttaessa 

alueella.



TOIMINTA TULIPALOTILANTEESSA

• Turpeen palaessa muodostuu runsaasti valkoista savua

• Soita aina ensin hätänumeroon 112, kerro missä ja mikä 

palaa. 

• Ilmoita asiasta sen jälkeen välittömästi työmaan 

yhteyshenkilölle, vierailuisännälle tai muulle työmaan 

henkilökunnalle ja sovi jatkotoimenpiteistä. Toimi 

henkilökunnan ohjeiden mukaan

• Sovi tarvittava opastaminen

• Siirry työmaatielle tai puomille sellaiseen paikkaan, että 

savu menee sinusta poispäin



TOIMINTA ONNETTOMUUSTILANTEISSA

• Jos ihmishenkiä on vaarassa, tee välittömästi 

hätäilmoitus 112 ja toimi hätäkeskuksen ohjeiden 

mukaan.

• Ilmoita myös välittömästi työmaan yhteyshenkilölle, 

vierailuisännälle tai muulle työmaan henkilökunnalle ja sovi 

jatkotoimenpiteistä

• Toimi henkilökunnan ohjeiden mukaan



LISÄTIEDOT

Jos huomasit vierailullasi turvallisuusepäkohdan, 

ilmoita siitä sähköisesti Guru-järjestelmään. Pääset 

järjestelmään suoraan skannaamalla oheisen QR-

koodin. (Tarvitset puhelimesi QR-koodilukijan)

Kiireellisissä turvallisuuteen liittyvissä asioissa, ota 

yhteyttä Neova-konsernin turvallisuuspäällikköön:

Rauni Levola

rauni.levola@kekkila-bvb.com

+358 40 729 2043


