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Toimintamme edellyttää korkeaa turvallisuustasoa, ja 
sitä meiltä odottavat myös asiakkaamme. 

Me Quantilaiset olemme sitoutuneet työskentelemään 
turvallisesti joka päivä ja rohkaisemme kaikkia 
turvallisuuden kehittämiseen. Odotamme tätä myös 
toimittajiltamme ja alihankkijoitamme.

Tavoitteemme on, että joka päivä jokainen  pääsee 
terveenä kotiin työpäivän jälkeen.

Näin Quantilla toimitaan

Quant on sitoutunut tuottamaan 
palvelunsa vastuullisesti ja 
turvallisesti sekä estämään 

työntekijöilleen, alihankkijoille, 
paikallisille yhteisöille ja 

ympäristölle aiheutuvat vahingot. 
Tavoitteemme on nolla vahinkoa. 

Teemme töitä sen eteen, että 
meistä tulee alan paras toimija 
turvallisuuden suhteen ja että 

pysymme sellaisena.

Turvallisuus- Valintani



Työturvallisuuden perusta

• Tavoitteenamme on saavuttaa nolla tapaturmaa –taso.

• Turvallisuus alkaa sinusta. 

• Mikään ei muutu ellemme itse ole rohkeita muuttumaan. 
Turvallisuuden paraneminen lähtee siitä että emme tee 
kompromisseja, vaan uskallamme puuttua kaikkiin 
turvallisuusriskeihin. 

• Yhteiset säännöt koskevat meitä kaikkia, myös 
toimittajiamme ja vuokratyöntekijöitämme.

• Oman erikoisosaamisesi myötä tuot arvokkaan lisän 
yhteiseen turvallisuuskulttuuriimme:

• Puutu asiaan jos havaitset riskejä – älä ole 
välinpitämätön

• Kerro hyvistä käytännöistä, jotta voimme oppia
• Jaa turvallisuustietoasi 
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Turvallisuus – Valintani
Jotta saavuttaisimme tavoitteet, tunnustamme seuraavat periaatteet:

• Uskomme, että kaikki onnettomuudet ja ammattitaudit voidaan estää.
• Hyvä turvallisuuskäyttäytyminen on jokaisen meidän vastuulla, jotka työskentelemme Quantille
• Toimipaikkojen ja yksiköiden päälliköt ovat vastuussa turvallisuudenjohtamisjärjestelmämme ja elintärkeiden 

turvallisuussääntöjen täysimittaisesta täytäntöönpanosta. Se edellyttää tarkoituksenmukaisten resurssien 
kohdistamista ja koulutuksen, konsultoinnin ja auditoinnin varmistamista/tarjoamista 
vaatimustenmukaisuuden/vaatimusten noudattamisen varmistamiseksi.

• Työntekijöiden osallistuminen on oleellista. Työskentelemme herkeämättä vahvistaaksemme 
turvallisuuskulttuuriamme.

• Kaikkiin tarvittaviin toimiin ryhdytään onnettomuuksista oppimiseksi ja niiden toistumisen estämiseksi.
• Turvallisuusasiantuntijamme työskentelevät verkostuneina, jakaakseen parhaita käytänteitä ympäri maailmaa.
• Annamme tunnustusta erinomaisille turvallisuussuorituksille yrityksen jokavuotisilla turvallisuuspalkinnoilla.
• Määritämme soveltuvia tavoitteita ja valvomme edistymistä niissä organisaation kaikilla tasoilla, 

varmistaaksemme jatkuvan parantamisen kohti nolla vahinkoa, alansa paras –päämääriä.
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Näillä toimilla parannat turvallisuutta:
• Ennen työn aloitusta pysähdyt tekemään 

riskienarvioinnin ja pohdit työmenelmien, 
työkalujen ja –välineiden käytön vaarat ja valitset 
turvallisimman vaihtoehdon

• Jos kesken työn joku olosuhde, menetelmä tai 
väline muuttuu, teet uuden riskienarvioinnin

• Keskityt työhösi – et hosu
• Otat huomioon sekä oman että työtovereidesi 

turvallisuuden 
• Pidät osaltasi huolta työmaan siisteydestä – se 

lisää turvallisuutta
• Suhtaudut turvallisuusneuvoihin vakavasti
• Raportoit aina havaitsemasi vaaratilanteet, jotta ne 

voidaan estää jatkossa 
• Teet työn turvallisesti tai et ollenkaan

Näin Quantilla toimitaan
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Turvallisuus on päivittäistä toimintaa ja yhteistyötä

Noudata ohjeita – ja jos et tunne niitä, kysy!

Käytä suojaimia – oikeat suojaimet juuri siihen työhön, mitä olet tekemässä

Tee havaintoja ja raportoi epäkohdista ja kaikista poikkeamista Quantin työnjohdolle

Pyri aktiivisesti muuttamaan olosuhteita jotka saattavat aiheuttaa vaarallisia tilanteita

Uskalla puuttua, jos havaitset turvattomia työmenetelmiä



Perusvaatimukset

• Jokaisella Quantilaisella ja meidän alihankkijoillamme tulee olla voimassaoleva 
työturvallisuuskortti.

• Quantin turvallisuusohjeiden mukaan tietyissä työtehtävissä tarvitaan työlupaa. Lisätietoa 
työlupakäytännöistä kerrotaan yksikön omassa turvallisuusperehdytyksessä ja 
työnopastuksessa.

• Kunnossapitokohteissamme teemme tiivistä turvallisuusyhteistyötä asiakkaidemme 
kanssa, ja jatkuvasti ylläpidämme tietouttamme työpaikkaan kohdistuvista vaaratekijöistä 
ja ohjeistuksesta. 

• Huolehdimme aina omien alihankkijoidemme opastamisesta työpaikan järjestelyihin ja 
vaaratekijöihin sekä suojautumisessa niiltä. 

• Käymme myös läpi työpaikan turvallisuusohjeet ja -määräykset alihankkijoidemme kanssa 
ennen heidän työmaalle tuloaan.
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Hätätilanteet

• Uuteen paikkaan tullessasi varmista, että sinulle kerrotaan myös miten toimitaan hätä- tai 
poikkeustilanteissa ja kenelle Quantilla mahdollisista poikkeamista tai tapaturmista 
raportoidaan

• Toimi aina annettujen ohjeiden mukaan
• Kun ihmisen henki, terveys, omaisuus tai ympäristö on vaarassa, soita yleiseen 

hätänumeroon 112
• Yleiset ohjeet onnettomuustilanteeseen

• Arvioi tilanne
• Tee hälytys työpaikan hätänumeroon tai yleiseen hätänumeroon 112
• Estä lisäonnettomuudet
• Anna hätäensiapu
• Huuda tai hälytä muulla tavoin lisäapua ja jaa tehtävät
• Ilmoita tapahtuneesta Quantin työnjohdolle
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Riskit ja vaarat

Quantin toiminnassa olemme tunnistaneet että suurimmat riskit ja vaarat 
kohdistuvat 

• Energioiden erottamiseen ja vahinkokäynnistymisen estämiseen turvalukituksilla 
(LOTO)

• Korkealla työskentelyyn
• Tulitöihin
• Nostotöihin – myös käsin tehtäviin nostoihin
• Säiliötöihin ja suljetuissa tiloissa työskentelyyn
• Työpaikan liikenteeseen

Keskity siihen, että pysähdyt tunnistamaan vaaroja ja eliminoimaan riskejä ennen 
työn aloitusta!

Kunnossapitotyössä kädet ja pää ovat meidän tärkeimpiä työkalujamme 
jokaisessa työssä, joten

• Noudata turvallisuus- ja työohjeita
• Varmista vielä ennen työn aloittamista että olet tehnyt tarvittavat toimet riskien 

poistamiseksi ja minimoimiseksi
• Huolehdi että sinulla on oikeat ja asianmukaisesti puetut suojaimet koko työn ajan
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Kertaa vielä oman työpaikkasi riskit ja vaarat, sekä suojautumistoimenpiteet



Käytä aina asianmukaisia
henkilönsuojaimia:

Aja aina turvallisesti, 
tarkasta ajoneuvosi, käytä
turvavöitä, aja levänneenä
ja keskity ajamiseen. 

Hanki aina työlupa, 
kun sellainen
vaaditaan.

Käytä aina
putoamissuojausta
korkealla työskennellessäsi.

Varo aina liikkuvia
ajoneuvoja ja raja 
suoja-alue
työskentelyalueen
ympärille.

Pysy aina kaukana
roikkuvista taakoista
nostojen aikana ja 
ohjaa taakkaa vain 
työkaluja käyttämällä

Tee aina
riskienarviointi ja 
varmista, että
riittävistä
turvatoimista on 
huolehdittu.

Testaa
kaasupitoisuudet
aina ennen suljettuun
tilaan tai mahdollisesti
vaarallisille alueille
menemistä.

Varmista energioiden
erotus ja käytä
henkilökohtaista
lukkovarmistusta. 
Varmista
vahinkokäynnistymisen
esto.

TURVALLISUUS 
ALKAA SINUSTA!

Näiden työturvallisuussääntöjen laiminlyöminen voi aiheuttaa vakavan vamman tai kuoleman. Kaikkien
Quantin työntekijöiden & urakoitsijoiden on noudatettava näitä sääntöjä sekä kehottaa
organisaatioomme kuuluvia toimimaan näiden mukaan. 

Näiden työturvallisuussääntöjen laiminlyönti johtaa välittömästi työtehtävien keskeyttämiseen ja voi johtaa myös kurinpitotoimiin. 

Q U A N T  L I F E  S AV I N G  R U L E S
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Henkilösuojaimet
Personal Protective Equipment (PPE)

• Henkilösuojainten käyttö perustuu työn vaarojen 
tunnistamiseen ja riskien arviointiin. 

• Suojaimet valitaan aina tehtävän työn mukaan. 

• Henkilösuojaimet ovat aina ”se viimeinen keino” suojautua 
vaaroilta.

• Suojainten käyttö aloitetaan työhön tultaessa ja 
lopetetaan työstä lähtiessä. 

• Jokainen noudattaa henkilösuojainohjeita 100%, 
poikkeuksetta.

• Toimittajat ja alihankkijat huolehtii omista suojaimistaan, 
tarkastaen säännöllisesti niiden kunnon.
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Henkilösuojaimet
Personal Protective Equipment (PPE)

Jokaisessa työkohteessamme on omat vaaransa ja riskinsä, 
joten niiltä suojautumiseen on myös paikalliset ohjeet.

Ellei paikallisia ohjeita henkilösuojaimista ole, koko Quantin 
henkilöstö Suomessa, sekä toimittajat ja alihankkijat, käyttää 
aina minimissään seuraavia henkilökohtaisia suojaimia 
liikkuessaan tehdas- tai tuotantotiloissa, varastoissa, 
tuotantolaitosten ulkoalueilla sekä huolto- ja korjaamotiloissa: 

• Turvakengät joissa on naulaanastumissuojaus, ja jotka ovat 
malliltaan umpinaiset

• Huomioliivi, työtakki, tai muu vastaava näkyvä ja 
olosuhteisiin soveltuva vaate 

• Suojalasit

Edellä mainittujen lisäksi käytetään kulloisessakin työpaikassa 
määriteltyjä muita suojaimia.
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Alkoholi ja huumaavat aineet 

Työhön tulo alkoholin tai huumaavan aineen vaikutuksen alaisena on kiellettyä, koska nämä 
voivat heikentää yksilön arviointi- ja reaktiokykyä mikä puolestaan johtaa lisääntyneeseen 

onnettomuuksien ja vammojen riskiin. Päihteiden  esilläpito,  käyttö  tai  niiden  vaikutuksen  
alaisena  työskentely  ei  siis ole  sallittua.

Quantilla on huume- ja alkoholipolitiikka, joka on laadittu turvallisuussyistä työpaikan ja 
työntekijöiden suojelemiseksi. 
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