TURVALLISUUSJULISTUS
Henkilöstömme on arvokkain voimavaramme, joten arvostamme turvallisuutta ennen kaikkea.
Päämäärämme on: No Injuries No Accidents (Ei vahinkoja Ei tapaturmia). Tämä sisältyy yrityksemme
kulttuuriin ja sen tukena ovat Arvot ja Säännöt. Koko henkilöstömme, mukaan lukien alihankkijamme,
odotetaan ottavan nämä arvot ja säännöt sydänasiakseen.

ARVOT

SÄÄNNÖT

OLEN VASTUUSSA OMASTA TURVALLISUUDESTANI
OTAN TURVALLISEN TYÖSKENTELYN ESIIN MUIDEN
KANSSA
RYHDYN TOIMENPITEISIIN, MIKÄLI HAVAITSEN
VAARALLISTA TOIMINTAA. TARVITTAESSA
KESKEYTÄN TYÖN
OTAN VASTAAN PALAUTETTA
TURVALLISUUSKÄYTTÄYTYMISESTÄNI ARVOSTA
TAI ASEMASTA RIIPPUMATTA
TEEN ILMOITUKSEN KAIKISTA VAARA- JA LÄHELTÄ
PITI –TILANTEISTA TIEDOKSI JA OPIKSI MUILLE

TEE RISKIARVIO JOKAISESTA TYÖMAASTA,
ALUKSESTA TAI PAIKASTA
HANKI LUPA TYÖHÖN NIITÄ MÄÄRITELTYJÄ
TYÖTEHTÄVIÄ VARTEN, JOIHIN LIITTYY SUURI
RISKI
TEE POIKKEAVISTA VAARALLISISTA
TYÖTEHTÄVISTÄ VAARA-ANALYYSI
TIEDOSTA RISKIT JA ENNALTAEHKÄISEVÄT
TOIMENPITEET
OLE TYÖKUNNOSSA JA KÄYTÄ VAADITTAVIA
HENKILÖKOHTAISIA SUOJAVARUSTEITA

ROOLINI NINAN MUKAAN
TYÖNTEKIJÄNÄ
■
■
■
■

Tarkasta aina oma turvallisuus, varusteet ja ympäristö
Varmista, että olet tietoinen työhön ja työympäristöön
liittyvistä riskeistä ja ennaltaehkäisevistä toimenpiteistä
Ilmoita työnjohtajallesi vaaratilanteista
Noudata aina arvoja ja sääntöjä

PÄÄLLIKKÖNÄ/TYÖNJOHTAJANA
■
■

■

Johda esimerkein turvallisesti
Luo organisaatioon ilmapiiri ja edellytykset, jossa
työntekijöitä rohkaistaan tekemään työnsä turvallisesti ja
ottamaan turvallisuus puheeksi
Varmista omalla vastuualueellasi arvojen ja sääntöjen
yhteensopivuus

NINA-SÄÄNNÖT KÄYTÄNNÖSSÄ
Tee riskiarvio jokaisesta työmaasta, aluksesta tai paikasta

Tiedosta riskit ja ennaltaehkäisevät toimenpiteet

■ Työmaapäällikkö/aluksen päällikkö koordinoi riskiarvion, johon työnjohtajat osallistuvat
■ Riskiarvio on arvioitava määräajoin ja päivitettävä tarvittaessa (kuten työn sisällön tai

■ Jokaiselle, joka työskentelee projekteissa, aluksilla tai toimistoissa on ilmoitettava

menetelmän muuttuessa tai tapahtuman jälkeen)
■ Riskiarviossa määritetyt toimenpiteet on toteutettava

Hanki lupa työhön määriteltyjä työtehtäviä varten, joihin liittyy
suuri riski
■ Tunnistetut suuren riskin sisältävät toiminnat:

- työskentely suljetussa tilassa
- työskentely energiaan kytketyssä järjestelmässä (energian erottaminen/varmista)
■ Riskiarvion perusteella voidaan määrittää muita suuren riskin työtehtäviä
■ Määritellyt ennaltaehkäisevät toimenpiteet on toteutettava
■ Vastaava työnjohtaja antaa luvan työhön

Tee poikkeavista vaarallisista työtehtävistä vaara-analyysi
■ Kun kyseessä on vaarallinen tai poikkeava työtehtävä, pitää työnjohtajan tehdä

vaara-analyysi

merkityksellisistä riskeistä ja ennaltaehkäisevistä toimenpiteistä
■ Ennen työvaiheen aloittamista pidetään toolbox-palaveri:

- mikäli tarvitaan työvaiheen vaara-analyysi tai tarvitaan lupa työhön
- riskiarvion perusteella
■ Riskiarvion päivityksestä tiedotetaan niille työmaahenkilöille, joita asia koskee

Ole työkunnossa ja käytä vaadittavia henkilökohtaisia
suojavarusteita
■ Työkunnossa tarkoittaa, ettei ole alkoholin tai huumeiden vaikutuksen alainen
■ Henkilökohtaiset suojavarusteet työpaikalla:

- turvakengät ja kypärä
- jokaisella työmaahenkilöllä on oltava heijastava varoitusvaatetus
- pelastusliivit alukseen noustessa ja siitä poistuessa tai jos aluksella ei
ole suojakaiteita
■ Henkilökohtaiset lisäsuojavarusteet ovat työkohtaisia ja perustuvat riskiarvioon,
työvaiheen vaara-analyysiin ja lupaan työhön

■ Määritellyt ennaltaehkäisevät toimenpiteet on toteutettava
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