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Yara Safety Principles
1. All injuries are preventable and safety is the common basis for our “ license to 

operate”.

2. Managers (include supervisors) are responsible for:
2.1 Reducing risk to as low as reasonably practical.

2.2 Setting safety standards and goals, monitoring, auditing and completing agreed actions 
on time as well as reviewing performance to achieve operational discipline and continuous 
improvement in safety.

2.3 Developing employees to work safety.

3. All employees and contractors are responsible for:
3.1 Having the appropriate competence for safety working.

3.2 Adhering to safety technical standards and rules at all times.

3.3 Addressing own and others “at risk behaviors” and to reinforce “safe” behaviors.

3.4 Taking immediate actions to correct report and follow up near misses and hazardous 
conditions.

4. Working safely is everyone´s responsibility and is a condition of employment.



Golden Rules

WORKING AT
HEIGHTS

All work at height shall have a risk assessment and failure to 
use of a safety harness when identified shall lead to instant 
dismissal.

WORKING
WITH HAZARDOUS
CHHEMICALS

Exposure to chemical risk shall be minimised and where 
identified in a risk assessment personal protective equipment 
shall be used.

WORKING WITH  
SAFETY-PROTECTED
EQUIPMENT,  
MACHINERY AND  
CONTROL SYSTEMS

Safety guards and machinery controls shall not be removed 
without written permission, normally a permit to work.

WORKING ON
ENERGISED
EQUIPMENT

All energy sources shall be de-energised and locked out prior 
to commencing work.

WORKING IN
CONFINED SPACE

All work in confined space shall have written authorization 
before entry. Isolation from all connecting pipework and energy 
sources, valid gas tests and a safety watch shall always be 
present.
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ESCAPE HOOD USER MANUAL

• Anyone within the factory area must carry 
a escape hood!

• Escape hood gives you same protection 
against gases than ABEK-filter, but only 
for 15 minutes.

GAS MASK USER MANUAL

• Gas mask is personal protective 
equipment

• Lifetime of the filter is limited after 
opening the filter´s package.

Yaran turvallisuus
1. Kaikki loukkaantumiset voidaan ehkäistä ja 
turvallisuus on toimintamme edellytys.

2. Esimiehet ja päälliköt ovat vastuussa seuraavista
2.1 Riskien vähentäminen niin tehokkaasti kuin käytännössä 
on mahdollista.

2.2 Turvallisuusvaatimusten ja tavoitteiden määrittäminen ja 
hyväksyttyjen toimenpiteiden valvonta, tarkastus ja loppuun 
saattaminen ajoissa sekä turvallisuuden jatkuvan kehityksen 
ja sitä edistävien toimintatapojen arviointi.

2.3 Turvallisten työskentelytapojen kehittäminen 
työntekijöiden keskuudessa.

3. Työntekijät ja urakoitsijat ovat vastuussa seuraavista
3.1 Turvallisen työskentelyn vaatiman pätevyyden 
hankkiminen.

3.2 Turvallisuus- ja teknisten vaatimusten ja sääntöjen 
noudattaminen kaikissa tilanteissa.

3.3 Omien ja muiden riskikäyttäytymiseen puuttuminen sekä 
turvallisten toimintatapojen tukeminen ja edistäminen.

3.4 Todellisiin tai mahdollisiin vaaratilanteisiin puuttuminen, 
niistä raportoiminen ja tarvittavien jatkotoimenpiteiden 
tekeminen.

4. Turvallisen työskentelyn periaatteiden noudattamista 
vaaditaan kaikilta ja se on työsuhteen perusedellytys.

Yaran kultaiset säännöt Perehdytykset
Sääntöjen noudattaminen pelastaa ihmishenkiä ja estää 
loukkaantumisia.

Putoamissuojaus 

§ Korkealla paikalla työskenneltäessä on käytettävä 
putoamissuojausta.

Henkilökohtaiset suojaimet

§ Työskenneltäessä on käytettävä henkilökohtaisia suojaimia 
kohdeohjeiden mukaisesti.

Turvasuojaus

§ Koneiden, laitteiden tai järjestelmien turvasuojausta ei saa 
poistaa käytöstä tai kytkeä pois päältä ilman kirjallista lupaa.

Käyttövoiman erotus

§ Käyttövoima tulee erottaa ennen työskentelyn aloittamista 
ja käytettävä turvalukitusta.
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Introduction of gas meters
• First, mark the information requested in the Instrument 

Listing Book.
• Put the meter on and place it in the test station. Press 

the button ”bump check”. This ensures that the meter is 
operational.

• Wait at the end of the test, if the GREEN light is on, the 
meter is ready for use. If a RED light is on, put the meter 
in the service box. Attach note in the meters´s mounting 
clip, where a fault is explained (e.g. bumb fail, past, 
battery end etc).

• The multi-gas meter with pump has its own test roll. For 
such a meter, a pump test must also be carried out, by 
blocking the suction pipe according to the instructions on 
the display.

• Attach the meter to a breast pocket, not the inside of 
the garment. The sensor must be in contact with the 
surrounding air. Protect from splashes.

• If the meter is alerting, vibrating and flashing, exit the safe 
area and contact Yara’s staff.

• At the end of the shift, turn off the meter and return it to 
the storage cabinet and a multi-gas meter in the charger. 
Mark the return to the Instrument Listing Book.

• Meter supervisor´s contact information is located in every 
plant´s test stations.

NH3 = Ammonia
NO2 = Nitrogen oxides
LEL = Explosive gases
O2 = Oxygen
H2S = Hydrogen sulfide
SO2 = Sulfur dioxide
HF = Hydrogen fluoride
CO = Carbon monoxide
CO2 = Carbon dioxide
CL2 = Chlorine

MULTI-GAS METER

GAS 
SENSORS

ONE-GAS METER

GAS 
SENSOR

POWER 
SWITCH

POWER 
SWITCH



SAFETY RULES
Work permit is required for all activities

Other rules and restrictions

Personal Protective Equipment (PPE) requirements

Following PPE must be worn at the site

Other personal safety equipment must be used in 
different tasks:
- If the circumstances require
- According to personal safety equipment instructions
- According to each function’s instructions

Safety helmet Eye protection Ear protection Safety shoes Safety uniform Safety gloves

All safety equipment must be  
used according to the instructions  
of the manufacturer.

Smoking is 
allowed only  
at marked 
places.

Alcohol and 
drugs are 
prohibited

The 
unauthorized 
access is 
prohibited

Taking pictures  
is prohibited  
without  
permission.



SAFETY RULES
Work permit is required for all activities

Traffic restrictions

Use of mobile phone is 
prohibited while driving

Attach seat belt
when driving

Areal speed limits
must be followed

60 40

30 20
 - Vehicles must be parked only to the marked parking places.

 - Driving authorization must be displayed on the windscreen.

 - Follow the traffic rules.

Health 
hazard

Corrosive Flammable Environ-
mental
hazards

Oxidizing Acute
toxic

Gases under
pressure

Danger! Hazard pictograms

Explosive Chronic 
health



Kokeilumerkki
Hälytinlaitteiden
kokeilu joka maanantai
klo 12.00

Merkkien tarkoitus
ja käyttö

Sireenityyppinen
hälytin

Torvi-/pillityyppinen
hälytin

Palo- ja pelastusmerkki
Palo- ja pelastus-
henkilöstön
koollekutsuminen.

Kesto n. 1 minuutti Kesto n. 1 minuutti

Yleinen vaaramerkki
Varoitus henkilöstölle
uhkaavasta kaasuvaarasta:
Heti sisälle suojahuoneisiin.
Ovet, ikkunat, ilmastointi
kiinni. Noudata ohjeita.

Kesto n. 1 minuutti,
jakso 7 s

Kesto n. 1 minuutti,
jakso 7 s / 7 s

Kesto 7 sek Kesto 7 sek

 • Kuuntele kaiutinlaitteista ja radiopuhelimista annettavat suojautumisohjeet.

 • Kaasun vaikutusta voidaan huomattavasti lieventää pitämällä nenän ja   
 suun edessä kosteaa kangasta, esim. nenäliinaa tai muuta vastaavaa,   
 jonka läpi voi hengittää.

 • Toimipaikan henkilökuntaan kuuluvien tulee huolehtia alueella olevien   
 ulkopuolisten henkilöiden turvallisuudesta.

 • Hälytyssireenejä kokeillaan joka maanantai klo 12.00.

Tehdasalueella käytettävät normaaliajan hälytysmerkit

Help yourself and others at risk situations
Call for help
Warn others about danger
Limit spreading of danger
Put out fire
Give instructions

Yara Suomi Oy
P.O. Box 20, Nilsiäntie 501
FI-71801 Siilinjärvi, Finland
Tel. +358(0)10 215 111
www.yara.com

Common warning signs

Meaning and use Alarm sound

Fire alarm
Exit the building where fire alarm is triggered and go to 
the gathering place.

Fire alarm bell

Gas alarm
Warning for the staff about impending gas cloud
Action: Go to shelter, close the doors, windows and the 
air conditioning. Follow instructions.

Duration aprx. 1 min, period 7 sec
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Danger over sign
Notification that the threat or danger is over.

A flat tone
Duration aprx. 1 min

Test sign
Every monday at 12.00

Duration 7 sec

Warning signal for blast in mine site:
• 3 min of discontinuous sound
• 1 min continuous sound
• Blast!
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Tehdasalueella käytettävät normaaliajan hälytysmerkit

National emergency center:  112
(remember guidance from the main gate to the 

accident scene)

Internal emergency number: 010 215 6200


