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Kansainvälinen alansa suunnannäyttäjä

Yara on maailmanlaajuinen kivennäislannoitteiden, teollisuuskemikaalien 

ja ympäristönsuojelutuotteiden toimittaja

Lähes 17 000 työntekijää noin 60 maassa

Yara on maailmanlaajuinen kivennäislannoitteiden, 

teollisuuskemikaalien ja ympäristönsuojelutuotteiden toimittaja

Yli 20 tehdasta ja 3 tutkimuskeskusta

Liikevaihto noin 11 miljardia euroa
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Yara Suomessa

Tuotteet
Lannoitteita 

1,8 miljoona tonnia, 

josta 2/3 vientiin. 

Teollisuustuotteita  

160 000 tonnia

josta ¼ vientiin. 

Tutkimus
T&K -toimintaa 

Kotkaniemen 

koetilalla yli 50 vuotta. 

Tehtaat
Uusikaupunki

Siilinjärvi 

Kokkola 



Siilinjärven toimipaikka

Missio

Siilinjärven tehtailla valmistamme tuotteita, jotka perustuvat paikallisen puhtaan fosforiesiintymän taloudelliseen 

hyödyntämiseen.

Tulevaisuutemme perustuu yhtiön visioon ja strategiaan sekä maailman laajuiseen kilpailukykyyn kaikessa toiminnassamme.

Päätuotteet Kapasiteetti, t/v

Lannoitteet 500 000

Fosforihappo 300 000 

Apatiitti 1 000 000

AN-liuos 85 000

Oma henkilöstö keskimäärin 400 hlö

Verkostokumppanit keskimäärin 350 hlö

Tuotanto alkanut v. 1969

Kaivostoiminta alkanut v. 1979

Maa-alue 3 758 ha



Mitä meillä rakennetaan?

26.1.2021 5

• Teollisuuden kunnossapito- ja uudisinvestoinnit

• Rakennusten kunnossapito, korjaukset ja uudisrakennukset

• Yara on investoinut omistuksensa aikana Suomen toimintoihin yli miljardin, josta suurin osa on kohdistunut 

Siilinjärvelle. Vuositason investoinnit kymmeniä miljoonia euroja.

• Vuosittain 3300 – 3500 ulkopuolista kävijää.

• Ulkopuolisia työtunteja n. 800 000h/vuosi



Ei puukkoja… ja muita ”älyttömiä” sääntöjä
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Työturvallisuuden jatkuva parantaminen

L2 Production
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Ehdotus käännöksistäTurvallisuuden kultaiset säännöt
Nämä ovat Yaran turvallisuuden kultaiset säännöt

Putoamisvaarallinen työskentely

Vaarallisten aineiden käsittely

Koneiden, laitteiden ja turvajärjestelmien 

turvasuojaus

Koneiden ja laitteiden käyttövoiman erotus

Suljettujen tilojen työskentely

Kaikista putoamisvaarallisista töistä on oltava riskinarviointi ja 

putoamissuojauksen laiminlyönti johtaa aina pysyvään poistamiseen 

toimipaikalta.

Kemikaaliriskeille altistuminen tulee pienentää niin pieneksi kuin mahdollista. 

Riskinarvioinnissa määriteltyjä henkilökohtaisia suojaimia on käytettävä.

Koneiden, laitteiden ja turvajärjestelmien turvasuojauksia ja turvalaitteita ei 

saa irrottaa tai erottaa ilman kirjallista lupaa (useimmiten työlupa).

Ennen työn aloitusta kaikki energialähteet on erotettava ja on käytettävä 

turvalukitusta.

Kaikissa suljetun tilan töissä on oltava työlupa ennen suljettuun tilaan menoa. 

Suljettu tila on erotettava prosessista ja energialähteistä, tarvittavat 

pitoisuusmittaukset on tehtävä ja luukkuvahdin on oltava aina paikalla.

Liikenneturvallisuus
Kaikkien Yaralla käytettävien ajoneuvojen ja liikkuvien kulkuneuvojen on 

oltava yhtiön sääntöjen ja kansallisten vaatimusten mukaisia. Noudata aina 

liikennesääntöjä ja -määräyksiä sekä käytä turvallista, ennakoivaa ajotapaa. 

Ainoastaan perehdytetyt henkilöt saavat käyttää liikkuvia 

kulkuneuvoja/työkoneita. Jalankulkijoiden on tehtävä itsensä näkyväksi 

kuljettajille ja käytettävä aina merkittyjä kävelyteitä



Mikä on Safe by Choice?

• Puitteet  kehittää Yaran turvallisuuskulttuuria 

vähentääksemme henkilövahingoille 

altistumisia

• Jossa jokainen

– Jakaa turvallisuusvastuun

– Huolehtii toisistaan

– ja myös itsestään

• Tämän kehityksen täytyy tuottaa pysyvä 

parannus

• Saavuttaa korkeampi yhdenmukaisuuden ja 

laadun taso jokaisen toiminnassa



Luonnolliset vaistot Riippuvainen Itsenäinen Toisistaan riippuvaisia

Johtaminen / säännöt & 

kurinalaisuus / kontrolli / 

Välitettynä oleminen

henkilökohtainen tieto / 

yksilöllinen omistaminen / 

itsestä välittäminen

joukkuehenki / ylpeys / 

kollektiivinen omistaminen 

/ toisista välittäminen

Turvallisuuskulttuuri ja nolla tapaturmaa?

Bradleyn käyrä – Du Pont 

Henkiin jääminen

Nolla 

valintana

Nolla 

sattu-

malta

Nolla on 

unelma

Nolla ei 

ole 

mahdolli

sta



Luonnolliset vaistot
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Riippuvainen
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Itsenäinen
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Toisistaan riippuvaisia
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Johtamisjärjestelmä

Ennakointi Havainnointi Poikkeamat

Turvallisuussuunnitelmat

Riskinarvioinnit

Perehdyttäminen ja 
johtamisjärjestelmä 

(työohjeet)

Viikkotarkastukset

Seisokkitarkastukset

Turvallinen käyttäytyminen

Vaaratilannetutkinta

Juurisyyanalyysit

Onnettomuustutkinta

Aloituspalaverit

Turvallisuustilanteen seuranta ja viestintä

Osastojen viikkopalaverit Turvallisuuden kehitysryhmät Työsuojelutoimikunta

Turvallisuuden tietoiskut Urakoitsijoiden yhteinen turvallisuuskokous

Toiminnan turvallisuusperiaatteet Safe by Choice

Koulutus ja osaamisen kehittäminen

Perehdytys Muut sisäiset koulutuksetSafety Leadership -ohjelma

Suunnitellut tarkastukset



Riskienhallinta ja vaikuttavuus



Miten edetä?

• Askel kerrallaan. Nollasta sataan tai sadasta nollaan yhdessä hetkessä ei ole mahdollista.

• Johdon sitoutuminen ja esimerkki.

• Huolellinen suunnittelu – heti ja tässä tapahtuvat hephep-hommat altistavat aina tapaturmille.

• Kiire, kiire ja kiire. Ei johda mihinkään. Sitten jos jotain sattuu, kenellekään ei ole enää kiire.

• Virheet ja epäonnistumiset salliva avoin kulttuuri. Läheltä piti- tilanteet ovat aina lahja. Hyvää oppia ilman vahinkoa!

− Välittäminen ja asioihin puuttuminen ei ole työn arvostelua.

Pitkäjänteinen ja johdonmukainen työ palkitsee. Lopulta huomaat poissaolojen vähentyvän, työn laadun 

paranevan, aikataulujen pitävän ja kustannusten pysyvän suunnitelluissa. ☺
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Sitoutuminen ja sitouttaminen

• Ei oikopolkuja

• Tee, mitä lupaat

− Esim. työntekijöiltä tulleiden kehitysideoiden tai parannustoimenpiteiden toteuttaminen

− Henkilökohtainen palaute äärimmäisen tärkeää

• Huolehdi vaadittujen asioiden helppoudesta ja käytettävyydestä →

− Esim. suojainten laatu ja saatavuus

− Turvallisuusvälineiden saatavuus ja kunnossapito

− Ota vastaan palautetta

• Vaadi tekemään vähintään tavoitteeksi asetettu määrä turvallisuuden eteen: 

− Mitä enemmän tehdään, sitä enemmän toiminta kehittyy.

• Korjaa havaitut puutteet ja epäkohdat.

• Ole itse esimerkkinä kaikessa tekemisessä!
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Kiitos.

Jukka Taskinen, HESQ-päällikkö

Yara Suomi Oy, Siilinjärvi

jukka.taskinen@yara.com

0407259540

”Kenelläkään meistä ei ole oikeutta vaarantaa 

toisen työpäivää, vaan lupa tehdä siitä turvallinen.”


