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Caverion

toimipaikkaa 
lähellä asiakasta

Poissaoloon johtaneiden 
tapaturmien taajuus

Sertifikaatit

ISO 9001
ISO 3834-2
ISO 14001
OHSAS 18001

markkina-asema 
Suomessa.

kiinteistötekniikan
ja teollisuuden 
palveluiden 
markkinajohtaja.

Suomessa kolme 
Caverion-yhtiötä: 
Caverion Suomi Oy ja 
Caverion Industria Oy 
sekä emoyhtiö 
Caverion Oyj

Liikevaihto 
Suomessa

Henkilöstön määrä 
Suomessa

milj. EUR 
vuonna 2014

service cars

huollettavaa 
kohdetta

40

Asiakkaat

o Julkinen sektori
o Teollisuus
o Kiinteistöjen omistajat ja 

kiinteistökehittäjät
o Kiinteistöjen käyttäjät
o Rakennusliikkeet

~ 10 000

~ 5 000

VAHVA

14
~ 600
huoltoautoa

521



Caverion

Caverionin tekniset tuotealueet

33

Ilmanvaihto ja 
ilmastointi

Lämmitys, vesi ja 
viemäri

Prosessiputkistot

Teollisuus-
asennukset

Turvallisuus

Automaatio

Informaatio- ja 
viestintäteknologia

Sähköistys

Jäähdytys



Caverion

Miksi työturvallisuus on Caverion Suomi Oy:ssä tärkeää?

° Henkilöstölle muutokset merkitsevät turvallisempaa työpaikkaa
° Tapaturmasta aiheutuu aina inhimillistä kärsimystä ja taloudellisia menetyksiä 

vahingoittuneelle ja lähipiirille
° Työturvallisuudesta tulee ajattelutapa

° Caverionin arvot (myös työympäristö-)
° Hoidamme asiat kerralla kuntoon
° Ihmisiimme voi luottaa
° Kustannukset pysyvät kurissa

° Yrityksen imago  
° Julkisuus (pörssiyhtiö)
° Caverion tunnetaan turvallisena ja luotettavana toimijana
° Yleinen ilmapiiri työturvallisuutta kohtaan muuttuu jatkuvasti myönteisemmäksi

° Varaudumme tulevaan, turvaamme työpaikkoja ja ylläpidämme 
kilpailukykyämme

° Asiakkaan mielestä korkea tapaturmataajuus tarkoittaa huonoa toimittajaa
° Tapaturmista johtuvat kustannukset kasvavat, haluaako asiakas maksaa
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Caverion

Caverion on juuri niin ammattitaitoinen, luotettava ja hyvä yhteistyökumppani 
kuin millaiseksi asiakas kokee meidän työmme. Työmme jälki näkyy tuleville 
polville ja haluamme olla ylpeitä työmme laadusta. Asenne ratkaisee.

Hoidamme asiat 
kerralla kuntoon

Ihmisiimme voi luottaa Kustannukset pysyvät 
kurissa

Toimimme 
suunnitelmallisesti ja 
ennakoivasti, 
tunnistamme työhömme 
liittyvät vaarat ja riskit 
ja teemme 
turvallisuussuunnitelmat

Noudatamme 
turvallisuusohjeita, 
käytämme suojaimia, 
ilmoitamme puutteista, 
teemme korjaavat 
toimenpiteet

Tapaturmaton 
työyhteisö, 
ei ympäristöpoikkeamia
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Vastaan asiakkaan 
kokemuksesta

Teen, opin, parannanJohtajuus alkaa 
minusta



Caverion

Tahtotilamme 2014

6

Päämäärä
eli

perimmäinen 
tavoite

Tavoite
eli

askeleet kohti 
päämäärää

• Tapaturma-
taajuus

• Turvallisuus-
havainnot

• Viime hetken 
riskien arviointi

Nolla
tapaturmaa

Tapaturmat eivät 
kuulu työhön

Politiikka
eli

toimintaperiaate 
kiteytetysti

Liiketoiminnan eettiset 
periaatteet



Caverion

Tapaturmien kehitys 
- turvallisuustyö on kannattavaa, turvallisuutta pitää johtaa

Tavoitteena: 
kaikki tapaturmat 

tutkitaan
Korttikoulutukset 

Turvallisuuden 
pelisäännöt

Strategian 
painopisteeksi

Tapaturmaton työyhteisö

0-tapaturmaohjelma

Turvallisuushavainnot

Linjaorganisaation
vastuu

Turvallisuuskoulutukset

OHSAS 18001 
valmistelu

Toimintajärjestelmän 
päivitys

Ennakoivaa toimintaa

Johdon säännölliset 
turvallisuustarkastukset

Ensisijaisesti on poistettava vaaralliset olosuhteet ja vaaralliset 
toimintatavat

Henkilöstön sitoutuminen
• Tahtotila - tapaturmat eivät kuulu työhön
• Selvät tavoitteet, kaikkien tiedossa
• Osa jokapäiväistä toimintaa
• Esimerkillä johtaminen

kk Kaikki 
työssä 

sattuneet 

0-päivä 
tapaturmat

Poissaoloon 
johtaneet 

tapaturmat

Taajuus Vakavuus 

2004 12

2005 12 435 198 237 44 20

2006 12 340 127 213 49 17

2007 12 359 145 214 54 15

2008 12 401 167 234 50 13

2009 12 259 100 159 42 12

2010 12 233 103 136 35 15

2011 12 201 100 101 26 14

2012 12 180 85 95 24 9

2013 12 136 75 61 18 18

2014 9 129 70 59 20 12



Jokaisen pitää tietää turvallisuustehtävänsä
Turvallisuustehtävien delegointi

Caverion Suomi Oy Caverion Suomi Oy Caverion Suomi Oy Caverion Suomi Oy



Caverion

Jokaisen pitää tietää turvallisuusohjeet ja pelisäännöt 
Turvallisuus etulinjassa opas

Turvallisuussäännöt ammattilaisille
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Caverionin turvallisuusohjeet 
on koottu turvallisuusoppaaksi

Opas on tarkoitettu 
turvallisuuden käsikirjaksi 
jokapäiväiseen käyttöön, niin 
esimiehille kuin asentajille.

• Siitä löydät toimintaohjeita 
ja  vastauksia  
turvallisuuteen liittyvissä 
kysymyksissä

• Vähimmäisvaatimukset
lyhyesti, yksiselitteisesti 
ja toteuttamiskelpoisesti

Oppaan ohjeesta voidaan poiketa vain esimiehen kirjallisella ohjeella



Caverion

Turvallisuustyön pitää olla suunnitelmallista
Vaarojen tunnistaminen riskienarviointi toimenpiteiden suunnittelu

Turvallisuussuunnitelma

° Turvallisuussuunnitelma muodostuu vaarojen tunnistamisen, 
riskienarvioinnin ja toimenpiteiden pohjalta

° Projektit
° Asiakaskohteet, joissa pysyvä henkilöstö tai joissa esiintyy erityistä 

vaaraa aiheuttavia tekijöitä
° Keikkamiehille työn kuvan perusteella

° Turvallisuussuunnitelma on aina osa kohdekohtaisen 
perehdyttämisen aineistoa
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Caverion

Tapaturmasta oppiminen, raportointi ja tiedottaminen

° Tavoitteiden toteutuma raportoidaan kuukausittain 
johtoryhmälle ja yksikönpäälliköille

° Turvallisuuspäällikön raportti johtoryhmälle / Q
° Turvavartti-tiedote kuukausittain koko henkilöstölle 
° Caverion-turvallisuus henkilöstölehti 2 / a
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Kaikki tapaturmat 
tiedotetaan koko 

henkilöstölle ja käsitellään 
johtoryhmissä ja 

yksikköpalavereissa



Caverion

TurvaVartti - tiedote
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Ilmestyy joka kuukausi

• Käydään läpi 
henkilöstön kanssa

• Edellisen kuukauden 
kuvalliset 
tapaturmaraportit

• Materiaali-/asennus-
/työvirheraportit 
kustannusarvioineen



Caverion

Työympäristökierroksia = Tyyki
° Tekevät pääsääntöisesti alueelliset 

työsuojeluvaltuutetut

° Kierroksesta sovitaan asiakkaan kanssa, joka voi 
osallistua tarkastukseen.

Osana johdon esimerkillä johtamista

° Turvallisuustarkastus = yksikön päällikön 
turvallisuustarkastus
° keskijohto suorittaa turvallisuustarkastuksia

° Johdon safety walk = Johdon turvallisuuskeskustelu

° Kohteen työsuojeluvastaava osallistuu asiakkaan tai 
päätoteuttajan suorittamiin turvallisuustarkastuksiin. 
Osallistumisesta sovitaan kohdekohtaisesti asiakkaan 
kanssa

Työympäristön jatkuva seuranta
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Tarkoitus
° Selvitetään kohteiden 

työympäristötoiminnan taso
° Varmistetaan, että kohde toimii 

yrityksen toimintajärjestelmän ja -
mallien mukaisesti

° ja jos ei toimi, niin ohjataan 
korjaavilla toimenpiteillä oikeaan 
suuntaan

Tavoite
° Työympäristön turvallisuuden 

parantaminen
° Kohteiden ja yksiköiden 

tukeminen työympäristötoiminnan 
kehittämisessä kohti asetettuja 
tavoitteita



Caverion

Caverion Suomi Oy:n työympäristöalueryhmien 
kokoonpanot 2015

Internal14

Työympäristöryhmien kokoukset 1/Q, 
vastuuhenkilönä liiketoimintajohtaja 

Rovaniemi

Kemi

Oulu

Ylivieska
Kokkola

Pietarsaari

Vaasa
Seinäjoki

Kuopio

Jyväskylä

Joensuu

Mikkeli

Pori

Rauma

Salo

Helsinki

Lappeenranta

KotkaTurku

Tornio

Lahti

Vantaa

Lieto

Raahe Kajaani

Espoo

Hyvinkää

Kouvola
Hämeenlinna

Tampere



Caverion

Työturvallisuushavainto ja Viime hetken riskien arviointi
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Henkilöstön 
osallistuminen oman 
työturvallisuutensa 
kehittämiseen on 

vaikuttavuudeltaan 
turvallisuustyön 

keskiössä 



Caverion

Työturvallisuuskulttuurissa eroja pääurakoitsija kentässä

External / Internal / Confidential16

Turvallinen toimintaympäristö

• Vastuullinen päätoteuttaja
• Rakennuttaja nimennyt ammattitaitoisen 

turvallisuuskoordinaattorin
• Työmaan jatkuva yhteydenpito/tiedottaminen
• Työmaalla tehdään ennakoivaa turvallisuustyötä ja poikkeamista 

uskalletaan kertoa ja ne korjataan
• Työturvallinen ympäristö on kaikkien hyödyksi, myös 

taloudellisesti tehokas
• Kaikki tietää työturvallisuuden pääsäännöt ja osaa toimia niiden 

mukaan 
• Ohjeita valvotaan ja poikkeamiin ja laiminlyönteihin puututaan



Caverion

Yhteinen työpaikka - suunnitelmallista yhteistyötä

Tilaaja

• johtaa turvallisuusyhteistyötä
• määrittelee turvallisuusasiakirjassa  

toimintaperiaatteet
• valitsee toimittajan ja hyväksyy 

aliurakoitsijat ja antaa perehdytyksen 
omaan toimintaansa

• hyväksyy kustannukset
• valvoo hanketta
• hyväksyy lopputuloksen
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Toimittaja = Caverion Suomi Oy

• opastaa ja perehdyttää työntekijänsä
• valvoo ja johtaa työtä, ellei muuta ole 

sovittu 
• Sitouttaa mahdolliset omat toimittajat 

turvallisuusohjeisiin ja hyväksyttää 
tilaajalla

• osallistuu turvallisuusyhteistyöhön
• vastaa lopputuloksesta




