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Turvallisuus ja terveys 
 

Terranorilla on työtapaturmia koskeva nollatavoite, ja teemme jatkuvasti 

työtä tehdäksemme työpaikoistamme entistä terveellisempiä ja 

turvallisempia. 

Kaikkien Terranorilla työskentelevien, yrityksen kanssa yhteistyötä tekevien ja sille tavaroita tai palveluita 

toimittavien on toimittava turvallisesti ja tiedostettava riskit. Haluamme luoda mahdollisimman turvallisia 

työpaikkoja ja tuotteita sekä omalle että urakoitsijoidemme henkilöstölle, toimittajille, asiakkaille ja muille 

sidosryhmille. 

Vaikka johtajat ja esimiehet vastaavat työturvallisuuden kehittämisen johtamisesta, jokaisen yksilön on 

noudatettava sovellettavia määräyksiä ja käytäntöjä ja osallistuttava aktiivisesti työympäristön 

kehittämistyöhön. Terranor vaalii myös työn ja vapaa-ajan tervettä tasapainoa ja tukee aktiivisesti 

henkilöstöä sen saavuttamisessa. 

Ajattele turvallisuutta – toimi turvallisesti – varmista turvallisuutesi. 

Terranor haluaa tarjota henkilöstölleen turvallisen työympäristön, jossa kaikki huolehtivat toisistaan.  

 

 

 

 

 

 

Työturvallisuus 
Kenenkään ei tule loukkaantua tai menehtyä työssä. Se on Terranorin sanomattakin 

selvä tavoite ja osa työturvallisuuspolitiikkaa. 

Terranorilla työympäristö ja työturvallisuus ovat aina ensiarvoisen tärkeitä asioita. Työskentelemme 

järjestelmällisesti onnettomuuksien ehkäisemiseksi ja nollan onnettomuuden tavoitteen saavuttamiseksi. 

Panostamme turvallisten työskentelytapojen tärkeyteen ja työtapaturmien ennaltaehkäisyyn. Paremman 

työturvallisuuden saavuttaminen alkaa yrityksen arvoista. Terranorin arvot toimivat ohjenuoranamme niin 

hankalissa kuin arkipäiväisissä päätöksissä. 

Erityisen tärkeää on turvallisuuskulttuuri, jossa on ohjausjärjestelmien ja rutiinien lisäksi kyse myös siitä, 

miten työntekijät toimivat keskenään. Painopistealueitamme ovat olleet asenteet ja käyttäytyminen, 

työskentely liikennöidyssä ympäristössä sekä työskentely korkealla ja vesistön ääressä. 

Käytännön ohjeet 

• Esitän ideoita työympäristön kehittämisestä edistyksellisyyden hengessä. 

• Osallistun turvallisuuskoulutuksiin. 

• En koskaan jätä huomiotta työmaiden turvalaitteita tai henkilösuojaimien tarvetta. 

• Ilmoitan viipymättä laittomista tai vaarallisista olosuhteista esimiehelleni. 
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Työturvallisuuden eteen tekemämme työ näkyy tavoitteemme saavuttamisessa: Nolla tapaturmaa on ollut 

todellisuutta jo useana vuotena. 

Esimerkkejä toimintamalleistamme: 

• Terranorin urakoissa työnjohto yhdessä aliurakoitsijoiden kanssa käy läpi turvallisuusasiat ennen 

työn aloittamista. Palaverissa keskustellaan lyhyesti siitä, mitä työlistalla on, mitä riskejä töihin 

liittyy, mitä toimenpiteitä tehdään ja miten ne hoidetaan turvallisesti. 
 

• Aikalisä -menetelmän ansiosta jokaisella on oikeus ja velvollisuus pysäyttää työt välittömästi, jos 

havaitsee työturvallisuudessa puutteita. 
 

• Turvallisuusopas auttaa toimimaan oikein yksinkertaisesti ja havainnollisesti. 
 

• Joka kevät ja syksy Terranorilla järjestetään työturvallisuuspäivä, jolloin kaikissa Terranorin 

toimipaikoissa kokoonnutaan keskustelemaan työympäristöstä ja turvallisuudesta. Päivän 

tarkoituksena on lisätä sitoutumista, tehostaa työturvallisuutta ja vahvistaa 

työturvallisuuskulttuuria yhdessä. 
 

• Jatkuvasti tehtävien turvallisuushavaintojen sekä johdon työturvallisuuskierrosten avulla 

tunnistamme toimintamme riskejä ja kehityskohteita. 


