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Hyvä asiakkaamme 

Ennen vierailua Nevelin laitoksilla pyydämme, että luet alla olevat vierailijaohjeemme ja toimit sen mukaisesti.  

Olemme sitoutuneet tarjoamaan työntekijöillemme, kumppaneillemme ja asiakkaillemme turvallisen ja terveellisen 
työympäristön. Turvallisuusajattelumme lähtökohtana on nolla tapaturmaa -periaate, ja painopisteemme on 
ennaltaehkäisevissä turvallisuustoimenpiteissä. Tavoitteena on rakentaa turvallisuuskulttuuria ylimmälle 
mahdolliselle tasolle. Haluamme luoda turvallisen työympäristön, jotta jokainen henkilö pääsee töistä kotiin 
terveenä joka päivä.  
 
Noudatamme Nevelin laitoksilla ja työmailla turvallisuuskäytäntöjä, joiden noudattamista vaadimme myös 
vierailijoiltamme. Käytäntöihin kuuluvat mm. turvallisuusperehdytys sekä henkilökohtaisten suojavarusteiden 
käyttö. Kun vierailet laitoksellamme, pyydämme sinulta seuraavien asioiden huomioimista. Uskomme, että 
noudattamalla näitä periaatteita luomme meille kaikille turvallisen ympäristön, jossa jokaisen on luontevaa toimia.  
 
Suoritathan ennen vierailuasi virtuaaliturvallisuuskoulutuksen osoitteessa  
www.nevel.com/fi/yhtio/kestava-kehitys/. Koulutus on voimassa 1 vuoden.  
 
Terveisin 
 
Thomas Luther 
Toimitusjohtaja, Nevel  
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1. Saapuessasi Nevelin laitokselle 

Saapuessasi alueelle ilmoittaudu Nevelin kontaktihenkilöllesi. Nevelin isäntä ja laitospäällikkö hoitavat, 
että sinut perehdytetään laitoksen turvallisuuskäytäntöihin ja että sinulla on käytössäsi riittävät 
henkilökohtaiset suojaimet. Tulethan paikalle vain terveenä.  
 

2. Liikkuminen alueella 
Noudata alueen nopeusrajoituksia. Varo erityisesti alueella liikkuvia muita ajoneuvoja ja koneita. 
Pysäköinti on sallittua vain merkityllä pysäköintialueella tai isännän ohjeistuksen mukaisesti. Pysäköi 
auto keula lähtösuuntaan päin. Kulje vain vierailuun osoitetulla alueella ja vain isännän seurassa. Älä 
koske laitteisiin äläkä kulje taakan ali. Valokuvaus ja tupakointi laitoksella on kielletty. Käytä puhelinta 
isännän luvalla pysähtyen puhelun ajaksi turvalliseen paikkaan.  
 

3. Henkilösuojaimet 
Vierailijalla tulee olla henkilökohtaiset suojaimet ja niitä tulee käyttää koko laitosvierailun ajan. Vierailijan 
perussuojavarustukseen kuuluvat huomioliivi, kypärä, suojalasit. Nevelin tekemän laitoskohtaisen 
riskiarvion perusteella, esim. jos vierailu on laitoksen sisätiloissa, voidaan vaatia vierailijoilta myös muita 
henkilösuojaimia, mutta näistä informoidaan etukäteen. 
 

4. Turvallisuushavainnot 
Ilmoitathan vaaratilanteista ja turvallisuushavainnoista isännällesi.  
 

5. Hätätilanne 
Hätätilanteessa muista aina hätänumero 112.  
Ilmoita hälytystä tehtäessä  

• Kuka olet 
• Mitä on tapahtunut ja missä vahinko on tapahtunut 
• Ovatko ihmiset vaarassa tai loukkaantuneita 
• Sovi opastuksesta, vastaa esitettyihin kysymyksiin.  
• Älä sulje puhelinta ennen kuin sinulle annetaan siihen lupa.  


