
0 Pystymme 
auttamaan, 
kun vanhat 
ratkaisut 
eivät riitä.

Tavoitteena 0  
 onnettomuutta 

TUNNISTA 
RISKIKOHTEET 



Järjestelmä tunnistaa lastauslaiturin ovea 
lähestyvän työkoneen ja ulkopuolella oleva 
liikennemerkki aktivoituu. Varoitus on vilkkuva 
valo, äänisignaali audiokapselista tai projisoitu 
”Varo trukkia” -kuvake. Liikesensori tunnistaa 
laiturilla olevan henkilön ja varoittaa kuljettajaa. 

Työntekijöiden henkilötunnistimet ovat yhteydessä 
työkoneisiin asennettujen turvalaitteiden kanssa. 
Turvajärjestelmä havainnoi esteen läpi ja pystyy 
varoittamaan myös kulman takaa tulevasta tai 
varastohyllyjen välissä olevasta törmäysvaarasta. 

Työkone tai henkilö 
tulee esteen takaa. Työkone tai henkilö 

siirtyy tilasta toiseen.
Ajoväylät tulee suunnitella niin, ettei synny 
tarpeettomia risteyksiä, aina se ei kuitenkaan ole 
mahdollista. Koneen ja henkilön törmäysvaara 
kasvaa tultaessa nosto-oven takaa tilasta esim. 
lastauslaiturille.

Turvajärjestelmän näkee 
myös kulman taakse.

Näkyvyys työkoneesta on usein huono, eikä 
kuljettaja aina tiedä liikkuuko vaara-alueella 
henkilöitä. Havainnointi on vaikeaa työkoneen 
tullessa kulman takaa, kyydissä olevan korkean 
kuorman takia tai tilassa voi olla suuria näköesteitä. 

Turvajärjestelmällä 
tuodaan näkymätön vaara 
näkyväksi. 
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Turvajärjestelmän ennakkovaroitusominaisuus 
tunnistaa vaaran riskitason havaitsemalla 
etäisyyden lisäksi liikenopeudet, joilla kohteet 
lähestyvät toisiaan. Törmäysvaara voidaan 
tunnistaa ennakoivasti ja näin pienentää 
onnettomuusriskiä.

Liikesensorien avulla voidaan varoittaa työkoneen 
kuljettajaa lähestyvästä henkilöstä. Kulkureitille 
voidaan projisoida ”Varo trukkia” -kuvake ja 
asentaa valaistuva liikennemerkki. Alue voidaan 
myös rajata aidalla ja turvajärjestelmällä, mikä estää 
turhat hälytykset henkilöiden ollessa alueen sisällä.

Työkoneiden 
yhteentörmäys.

Satunnaiset vierailijat 
työkoneiden reiteillä.

Aina ei ole mahdollista varustaa törmäysvaara-
alueella liikkuvia henkilöitä turvalaitteilla. 
Ulkopuoliset tavarantoimittajat, toimistohenkilöt tai 
satunnaiset vierailijat saattavat kulkea reiteillä missä 
on törmäysvaara koneiden kanssa.

Tiloissa, missä liikkuu paljon työkoneita, esim. 
suurissa logistiikkakeskuksissa, saattaa usein 
syntyä vaarallisia tilanteita vauhdikkaasti liikkuvien 
työkoneiden välillä. Törmäysvaara ja “läheltä piti” 
-tilanteita syntyy helposti.

Älykäs ja ennakoiva 
varoitusjärjestelmä vähentää 
törmäysriskiä.

Turvajärjestelmän ansiosta 
kulkureitit ovat turvallisia ja 
esteettömiä kaikille.
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Tee InnoTrafikin  
riskikartoitus: 

 innotrafik.com/riskit 

Tee turvallistamis- 
suunnitelma. 

Voimme auttaa.

Tee koneet ja ihmiset 
näkyviksi älykkäillä 

turvaratkaisuilla.

InnoTrafik Oy kehittää ja valmistaa älykkäitä liikenneturvallisuusratkaisuja  
teollisuudelle ja liikennealan toimijoille. Palkitut ja tuotesuojatut ratkaisumme 
tehostavat ennakoivaa havainnointia ja mahdollistavat esteettömän liikkumisen. 
Innovaatioidemme avulla voidaan parantaa työ- ja liikenneturvallisuutta sekä 
vähentää tehokkaasti onnettomuuksia. Ratkaisumme on käytössä eri puolilla 
maailmaa. Yhtiömme toimipisteet sijaitsevat Helsingissä, Tampereella ja  
Seinäjoella.

Tavoitteena 0 onnettomuutta

HELSINKI  
 
InnoTrafik Oy 
Selkämerenkatu 16
00180 Helsinki 

Puh. +358 40 777 8636

TAMPERE  
 
InnoTrafik Oy
Rautatienkatu 14 A 9 (3.krs)
33100 Tampere

SEINÄJOKI  

InnoTrafik Oy 
Huolto ja tavaran vastaanotto
Puurotie 7
60280 Seinäjoki

info@innotrafik.com
innotrafik.com

Katso animaatiot 
riskitilanteista ja 
tutustu älykkäisiin 
turvaratkaisuihimme.
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InnoTrafikin turvallisuusasiantuntijat palveluksessanne! 
innotrafik.com/yhteystiedot

Tunnista ja turvallista riskikohteet:


