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Turvallisuutta yhteiselle 
työmaalle



Sähköverkko on osa yhteiskunnan perusinfrastruktuuria ja nyky-
yhteiskunta on riippuvainen sähkönjakelun luotettavuudesta

 Caruna huolehtii sähkönjakelusta sekä ylläpitää, kunnostaa ja 

rakentaa säävarmaa sähköverkkoa yli 670 000 asiakkaalleen 

Etelä-, Lounais- ja Länsi-Suomessa, Joensuussa, Koillismaalla 

sekä Satakunnassa. 

 Verkon toimintaa valvotaan ympäri vuorokauden, jotta 

asiakkaille voidaan taata mahdollisimman häiriötön 

sähkönsaanti kaikissa olosuhteissa. 

 Säävarma, älykäs sähköverkko luo myös pohjan tulevaisuuden 

energiajärjestelmälle, jossa digitaaliset palvelut kasvavat, 

liikenne sähköistyy ja kuluttajasta tulee energian tuottaja.

 Carunassa työskentelee 290 henkilöä ja lisäksi yhtiö työllistää 

noin 2 000 henkilöä verkonparannusprojekteissa eri puolilla 

Suomea





Vuonna 2028 

asiakkaillamme on 

entistä 

luotettavampi 

verkko myös 

kaikkein 

haasteellisimmissa 

sääolosuhteissa.



Avainlukuja v. 2017
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VUONNA 2017



Olemme sitoutuneet nolla tapaturmaa -tavoitteeseen

Yhteiskunta

Asiakkaat

Ympäristö
Työ-

ympäristö

 Vastuu on meillä kaikilla. 

Jokainen vastaa oman 

työnsä tuloksista ja 

seurauksista

 Tarkkailemme 

turvallisuutta jatkuvasti 

ja tähtäämme jatkuvaan 

parantamiseen

 Jokainen tapaturma on 

epäonnistuminen ja 

kertoo 

osaamattomuudesta

 Turvallisuus on kantava 

periaate kaikessa 

toiminnassamme 

 Sähköverkosta ja sen 

toiminnoista ei saa 

aiheutua vaaraa eikä 

haittaa ihmisille eikä 

ympäristölle

 Me suunnittelemme, 

rakennamme, valvomme ja 

huollamme 

sähköverkkomme 

varmistaaksemme sen 

turvallisuuden



Turvallisuus on kantava periaate kaikessa Carunan 
tekemisessä

 Ylimmän johdon sitoutuminen

 Koskee yhtälailla Carunaa, koko toimitusketjua ja
ulkoisia sidosryhmiä

 Meillä on sertifioitu, kattava turvallisuus-, ympäristö-
sekä omaisuudenhallintajärjestelmä

 Toiminta on tavoitteellista ja perustuu jatkuvan 
parantamisen periaatteeseen

 Turvallisuuden mittareita seurataan ja raportoidaan 
säännöllisesti ja niihin reagoidaan tarvittaessa korjaavin 
toimenpitein

 Henkilöstön, kumppaneiden ja ulkoisten sidosryhmien 
kouluttaminen

 Vaarojen  jatkuvaan tunnistamiseen ja arviointiin 
perustuva turvallisuussuunnittelu

 Oman työn turvallisuustarkistus aina ennen työn
aloittamista tai muutosten jälkeen

 Työmaavalvonta ja tarkastukset 

 Turvallisuuden havainnointikierrokset eli safety walkit

 Kannustaminen kehitysehdotusten 
turvallisuushavaintojen tekemiseen 

 Kaikki tapaturmat ja vakavat vaaratilanteet 
raportoidaan ja tutkitaan. Urakoitsijan ylin johto 
esittelee tutkinnan tulokset ja korjaavat toimenpiteet 
Carunan johdolle

 Viestintä: turvallisuusteemat ja Safety Bulletin –
yhteenvedot vaaratilannetutkinnoista

 Palkitseminen: Carunan turvallisuuspalkinto v. 2015 
lähtien, työmaahenkilöstön palkitseminen

 Sanktiot toistuvista ja vakavista turvallisuuspuutteista 

 Osallistuminen koko toimialan turvallisuuden 
kehittämiseen (mm. toimialajärjestöt, 
yhteistyöfoorumit)



Sisäinen HSE-ryhmä koordinoi ja kehittää turvallisuus- ja 
ympäristöasioita Carunassa

Linjaorganisaatio

HSE-ryhmä
HSE-asiantuntijat ja linjaorganisaation edustajat

Turvallisuuden johtoryhmä = Carunan johtoryhmä

Raportointi, tiedonkulku, jalkautus ja seuranta

Operatiiviset toiminnot

Toteutus

HSE-ryhmän tehtävät

• HSE-koordinointi ja kehittäminen

• HSE-toimintatapojen ja ohjeiden 

ylläpito ja kehittäminen

• HSE-suoritustason seuranta, 

toimenpiteiden määrittely ja ohjaus 

(ml. urakoitsijat)

• Lakisääteisten ja muiden vaatimusten 

sekä olosuhdemuutosten seuranta ja 

arviointi ja toimeenpanon ohjaus

• Carunan yleinen HSE-

riskienarviointimenetelmä, toteutus 

ja toimenpiteiden suunnittelu

• Selvitysten, analyysien ja 

toimenpidesuunnitelmien ohjaaminen, 

tekeminen ja/tai valvonta

• HSE-aloitteiden tekeminen ja käsittely 

(sisäiset, ulkoiset toimialakohtaiset, 

urakoitsijoihin kohdistuvat, 

viranomaisiin kohdistuvat jne.)



•Toimintaohje toimittajille

•Turvallisuusasiakirja

•Täydentävät selvitykset 
(mm. koulutukset, 
pätevyydet, ketjutus, 
sanktiot)

•Valintakriteerit
Kilpailutus ja

Sopimukset

Koulutus ja 
perehdytys

Projektinhallinta
Seuranta ja 

valvonta

• Säännöllinen ja kattava raportointi

Tilastot ja analysointi

• Sanktiot ja palkitseminen

•Toimittaja-arvioinnit

• Säännölliset urakoitsijakokoukset

eri organisaatiotasoilla

•HSE-verkosto

•Rakennuttajan turvallisuusliite

•Riskinarviointi ja turvallisuussuunnitelma

•Työmaaperehdytys

•Oman työn turvallisuustarkistus

•Oman työn tarkastus

•Työmaavalvonta, projektinvalvonta

• Safety Walk

•Poikkeamailmoitukset ja niiden käsittely

•Työmaakokoukset

•Carunan HSE-verkkokurssit

• Sopimus-/ hanke-/ projekti-/ 

prosessikoulutukset ja perehdytykset

•Ohjeet

Turvallisuustoiminnan painopiste on toimitusketjun 
hallinnassa



Painopistealueet v. 2018
1. Päämääränä nolla onnettomuutta

2. Vastuullinen resurssien hallinta ja 
käyttö

3. HSEA-johtamisjärjestelmän 
kehittäminen

* Taajuus: kpl/miljoonaa työtuntia

** ≥ 30 työkyvyttömyyspäivää

*** Urakoitsijat & ulkoistettu projektinvalvonta

**** Läheltä piti, turvallisuushavainnot, 

kehitysehdotukset, hyvät käytännöt

***** 4 viikon kuluessa käsiteltyjen HSE-tapausten 

osuus kaikista ilmoitetuista tapauksista

Turvallisuustilastoja ja tavoitteita

HSE-verkosto 1-201812
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2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 1-8/2018

Safety Walk TRIF oma LWIF urakoitsijat

2015 2016 2017 1-8/2018 2018 tavoite

LWIF toimitusketju* 9,8 5,2 9,5 5,2 < 8

TRIF oma* 1,9 0 0 0 0

Vakavat tapaturmat** 2 3 4 1 0

Safety Walk (turvallisuuden 

havainnointikierros)

443 492 436 635 700

Työmaatarkastukset*** - 2277 2930 1960 2500

Turvallisuushavainnot**** 104 497 386 293 400

Turvallisuuskoulutukset 575 1003 1067 1162 1200

Tapausten käsittelyaste***** 82% 94% 95% 92% > 95%



Turvallisuushaasteita
 Infrarakentamisen hankkeet ulottuvat yleensä laajalle alueelle ja toisaalta yksittäiset työmaat 

ovat liikkuvia

 Turvallisuushaasteet ovat samantyyppisiä koko toimitusketjussa päätoteuttajasta riippumatta

– Työnjohto ei ole jatkuvasti läsnä työmaalla ja työryhmillä on iso vastuu omasta turvallisuudestaan

– Aliurakoitsijoihin ei aina suhtauduta yhtä vastuuntuntoisesti kuin omiin työntekijöihin

 Aliurakoitsijoille tapahtuneiden tapaturmien määrä on ollut kasvussa v. 2016 lähtien

– V. 2016 ennätyksellisen matala tapaturmataajuus (5,2). Aliurakoitsijoiden osuus tapaturmista oli 
kuitenkin kasvussa eikä vakavien tapaturmien määrää onnistuttu pudottamaan. Kaikki kolme 
vakavasti loukkaantunutta olivat aliurakoitsijoita

– V. 2017 myös tapaturmataajuus nousi ja lisäksi vakavissa tapaturmissa loukkaantui neljä 
aliurakoitsijaa

– Lisäksi on tapahtunut useita vakavia läheltä piti -tilanteita, joissa on aiheutunut 
materiaalivahinkoja, mutta ei vielä henkilövahinkoja

 Caruna käynnisti kattavan urakoitsijaturvallisuuden parantamisohjelman v. 2017 alusta lähtien. 
Tulosten aikaansaaminen vie aikaa, mutta näkyy jo selvästi v. 2018 mittareissa

– 12 kuukauden kumulatiivinen tapaturmataajuus on 5,2

– Aliurakoitsijoiden osuus tapaturmissa on vähentynyt

– Parannusta myös ennakoivissa mittareissa

– Edelleen yksi vakava tapaturma, jossa loukkaantui aliurakoitsija

 Alihankintana tehtävä 

työ on usein 

riskialtista tai vaatii 

erityistä osaamista 

(kaivuu, louhinta, 

vaativat nostot, 

purkutyöt) 

 Alihankintaa koskeva 

riskienarviointi ja 

turvallisuussuunnittelu 

on usein puutteellista

 Pääurakoitsijoiden 

omien perehdytysten 

taso vaihtelee



Urakoitsijaturvallisuuden parantamisohjelma

Keskeiset elementit v. 2017

HSE-verkoston 
käynnistäminen – Carunan

avainurakoitsijoiden 
HSEQ-päälliköistä ja 

sähkötöidenjohtajista 
koostuva yhteistyöryhmä

Oman työn 
turvallisuustarkistus -

menettelyn käyttöönotto 
koko toimitusketjussa

HSEA- ja 
sähkötyöturvallisuuden 

verkkokurssien 
uudistaminen

Carunan
poikkeamienhallintamallin 

jalkautus (raportointi, 
tutkinta, analysointi, 

safety bulletinit)

Keskeiset elementit v. 2018

HSE-verkoston roolin ja 
toiminnan 

vakiinnuttaminen

Tehokkaan oman työn 
tarkastusmenettelyn 

kehittäminen ja seuranta 
koko toimitusketjussa

Caruna-korttikoulutusten 
käynnistäminen ja 

läpivienti aliurakoitsijoille

Poikkeamienhallinnan 
kehittäminen erityisesti 
aliurakoitsijoiden osalta



HSE-verkosto on urakoitsijayhteistyöfoorumi, jossa haetaan 
ratkaisuja toimialan ja toimitusketjujen turvallisuushaasteisiin

 Tarkoitus 

– Työ- ja sähköturvallisuuden sekä ympäristöasioiden jalkauttaminen ja yhteinen 

kehittäminen koko urakoitsijaketjussa

– Yhteinen ongelmanratkaisu, parhaiden käytäntöjen jakaminen

– Carunan HSEA-periaatteiden käyttöönotto osaksi urakoitsijoiden omia 

johtamisjärjestelmiä

 Osallistujat

– Caruna: Carunan sisäinen HSE-ryhmä 

– Keskeiset pääurakoitsijat: HSEQ-päälliköt ja sähkötöidenjohtajat

 Hyötyjä 

– Laaja-alainen vuorovaikutus alan isojen toimijoiden kesken

– Toisilta oppiminen, heikoimpien yritysten tukeminen

– Hyvien käytäntöjen jakaminen ja kehittäminen, yhteinen ongelmanratkaisu

– Toimenpiteistä sopiminen ja jalkautuksen seuranta

Carunan HSE-
ryhmä

Projektinvalvonta

Urakoitsijajäsenet



Caruna-kortti puree aliurakoitsijaturvallisuuteen

MITÄ

 Työ- ja sähköturvallisuuden perusteet aliurakoitsijoille (4 h)

 Vaatimuksena kaikille säännöllisesti käytetyille aliurakoitsijoille

MIKSI

 Taataan perusymmärrys Carunan toimintaympäristöön liittyvistä 

turvallisuustekijöistä

 Tukee urakoitsijoita heidän omien työmaaperehdytystensä 

toteuttamisessa

 Vähentää aliurakoitsijatapaturmia ja laatuongelmista eri tahoille 

aiheutuvia ongelmia

Maakaapelin 

käsittely 

turvallisesti ja 

laadukkaasti

Purkutyöt Materiaalin 

käsittely, 

kuljetus ja 

säilytys

Nostotyöt

Kaivantojen 

suojaus eri 

tilanteissa ja 

tukeminen

Työkoneen 

vaara-alue

Liikenne-

järjestelyt 

lyhyesti

Suojainten 

käyttö

Milloin työt saa 

aloittaa?

Turvallinen 

toiminta 

vaara- ja 

onnettomuus-

tilanteessa

Työturvallisuus-

asenne

Carunan 

periaatteet ja 

toimintaohjeet 

lyhyesti

Työmaan 

turvallisuusriskit 

ja dokumentit 

(osapuolten 

oikeudet ja 

velvollisuudet)

Sähkötyö-

turvallisuus 

maallikolle



Itse-ohjautuva Tiimiohjautuva

Mitä seuraavaksi : turvallisuuskulttuurin systemaattinen 
kehittäminen on avain nollaan tapaturmaan

Tapaturmien määrä

Turvallisuuskulttuurin kypsyys

Turvallisuuskulttuurin kypsyys 

Yritysten ja henkilöiden välillä vaihtelee paljon

(Caruna/urakoitsijat/aliurakoitsijat)

Suunta on oikea, mutta parannettavaa riittää

Johdon valvontaan perustuva

ERINOMAINEN TURVALLISUUSTASO = ERINOMAINEN LIIKETOIMINTATULOS

DuPont Bradleyn käyrä

3-vuotissuunnitelma 

koko toimitusketjun 

turvallisuuskulttuurin 

kehittämiseksi


