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ABB Suomessa

5 200
työntekijää

tutkimuksessa
ja tuotekehityksesä

1/5
Perustettu

1889
ABB muodostettiin 1988
sulauttamalla yhteen ruotsalaisen
Asean ja sveitsiläisen Brown Boverin
sähkötekniset liiketoiminnot

Liikevaihto
(2014)

miljardia
2,1€

henkilöstöstä
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ABB Oy, Substations

§ Sähköasemakokonaisuuksia avaimet
käteen –periaatteella

§ ABB on maailman johtava ilma- ja
kaasueristeisten sähköasemien toimittaja

§ Yli 70 asiantuntijaa Vaasassa

§ Sähköasemia toimitettu vientiin yli 400,
joista reilut 100 Afrikan maihin

§ Suomeen toimitettu yli 200 sähköasemaa

§ Markkinoiden painopistealueena Suomi,
CIS maat kuten Azerbaidzan, Kazakstan,
Venäjä
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Työturvallisuuden periaatteet ABB:llä
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Työturvallisuuden periaatteet
Power Systems -yksikössä

Meidän kaikkien vastuulla on, että
noudatamme ABB:n ja asiakkaidemme
vaatimuksia turvallisen työympäristön
luomisessa siellä missä toimimme.

Tehokkaalla riskikartoituksella, osaamisella,
esimerkillisellä  johtamisella ja kaikkien
osallistumisella luodaan edellytykset sille, että
Power Systems -yksikkö on turvallinen
työpaikka sekä omalle henkilöstöllemme että
niille, jotka työskentelevät meidän kanssamme.

Osa maista, joissa työskentelemme ei ole
kehittynyttä toimintatapaa työterveyteen ja -
turvallisuuteen liittyvissä kysymyksissä. Näissä
maissa toimimme siten, että tietoisuus näistä
asioista lisääntyy ja osaaminen kasvaa.

Emme voi milloinkaan hyväksyä sitä, että
tapaturmia tapahtuu. Meidän tulee toimia
esimerkillisesti työterveys- ja
turvallisuusasioissa.
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Työturvallisuuteen liittyviä tavoitteita

§ Vuosittaisissa kehityskeskusteluissa asetetaan jokaiselle
turvallisuuteen liittyvä tavoite mm.

§ Turvallisuushavaintojen (vaaratilanteiden ja läheltä piti -
tilanteiden) tekeminen

§ Turvallisuuskierrosten tekeminen

§ Turvallisuuteen liittyviin koulutuksiin osallistuminen

§ E-learning koulutusten suorittaminen

§ Turvallisuus- ja ympäristösuunnitelman tekeminen
tarjousvaiheessa

§ Turvallisuuteen liittyvien kehitysehdotusten/jatkuvan
parantamisen ehdotusten tekeminen
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Työturvallisuuden haasteet

1. Turvallisuusohjeistus, vaatimukset

2. Matkustusturvallisuus

3. Työmaaturvallisuus
§ Riskien tunnistaminen ja niiden hallinta

§ Urakoitsijoiden hallinta

§ Työmaan hallinta

4. Turvallisuusviestintä
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Työturvallisuuden haasteet
1. Turvallisuusohjeistus, vaatimukset 1(2)

Työntekijä, urakoitsija
(koulutus, perehdytys,

PPE)

Lainsäädäntö
Asetukset

Viranomais-
määräykset
(kohdemaa)

OHSAS 18001
SFS 6002

…

ABB Yhtymä
ABB Oy

Yksikkökohtaiset
ohjeet

Asiakkaiden
vaatimukset

Riskikartoitukset
Riskien hallinta

hierarkia
Työpaikka/työmaa

ja työsuorite -
kohtaiset ohjeet

Turvallisuustiedotteet

Uskalla puuttua

Stop take 5
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Työturvallisuuden haasteet
Turvallisuusohjeistus, vaatimukset 2(2)
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§ Code of Practice -verkkokurssi käytäntöihin perehtymistä varten

§ 12 turvallisuutta käsittelevää verkko-opiskelumoduulia

1. riskienhallinta
2. matkustusturvallisuus
3. työympäristö
4. sähköturvallisuus
5. työtavat
6. korkealla työskentely
7. mekaaniset nostot

8. kemialliset vaaratekijät
9. henkilönsuojaimet
10. rakennustyö
11. hätätilanteet
12. terveysvaarat

Code of Practice for Safe Working - Työturvallisuuskäytännöt
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Työturvallisuuden haasteet
2. Matkustusturvallisuus

§ Liikematkat perustuvat aina hyvissä ajoin ennen matkaa tehtyyn
matkasuunnitelmaan  ja ennakkohyväksymiseen

§ Kartoitettava mahdolliset matkan aikana syntyvät riskitilanteet

§ Työmatkaliikenne

§ Esim. polkupyörien nastarengaskampanja

§ Matkustusturvallisuuskoulutus koko henkilöstölle

§ Never forget - video
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Työturvallisuuden haasteet
3. Työmaaturvallisuus 1(4)
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§ Riskien tunnistaminen ja niiden hallinta

§ Työskentely jännitteisten osien läheisyydessä

§ Korkealla työskentely

§ Suurten ja raskaiden laitteiden tai osien nosto tai siirto

Sähköasentaja joutui kosketuksiin
jännitteisten osien kanssa,
mistä seurasi valokaari.

Tikkaat, joille henkilö kiipesi
ja joilta hän putosi.

Liikkuva taakka osui
urakoitsijan työntekijään.
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§ Riskien tunnistaminen ja hallintatoimenpiteiden määrittely osana
turvallisuus- ja ympäristösuunnitelmaa tarjousvaiheessa

§ Osana tarjouksen riskikatselmusta

§ Turvallisuus- ja ympäristösuunnitelman ja riskiarvioinnin päivitys
vähintään silloin, kun siirrytään työvaiheesta toiseen

§ Työmaan riskien hallinta osana perehdyttämistä
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Työturvallisuuden haasteet
3. Työmaaturvallisuus 2(4)

HSE R.A.T.
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Työturvallisuuden haasteet
3.Työmaaturvallisuus 3(4)
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§ Urakoitsijoiden hallinta

§ Urakoitsijoiden valinta

§ Työturvallisuuteen liittyvien vaatimusten viestintä urakoitsijoille

§ Urakoitsijoiden koulutus

§ Urakoitsijoiden perehdyttäminen (yleinen työturvallisuus e-
learning)



© ABB

Työturvallisuuden haasteet
4. Työmaaturvallisuus 4(4)

§ e1 Manager työmaan toiminnanohjausjärjestelmä
§ Viranomaisraportointi
§ Perehdytysten ja pätevyyksien seuranta
§ Lupienseuranta
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Työturvallisuuden haasteet
4. Turvallisuusviestintä 1(4)
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Ennakoiva

§ Ohjeiden jakaminen kaikille PS Ohjeistosta suoraan
sähköpostiin

§ Tarkistuslistat

§ Koulutukset

§ Turvallisuuskoulutus osana projektipäälliköiden
sertifiointia

§ Erilliset teemakohtaiset koulutukset esim. SFS 6002
muutokset

§ E-learning

§ Asiakkaiden ja muiden sidosryhmien järjestämät
koulutukset
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Työturvallisuuden haasteet
4. Turvallisuusviestintä 2(4)
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§ Kampanjat

§ Turvallisuusviikot
§ Merkittävimmät turvallisuusriskit
§ Turvallinen työskentely alihankkijoiden kanssa
§ Turvalliset työtavat

§ Don’t look the other way! – Uskalla puuttua!

§ Tiimipalaverit

§ Uusien ohjeiden ja käytäntöjen käsittely

§ Turvallisuuteen liittyvät asiat ja huolenaiheet

§ Turvallisuuteen liittyvät erilliskysymykset

§ Parhaiden käytäntöjen jakaminen esim. auditointien,
työmaapalaverien ja turvallisuuskierrosten jälkeen
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Työturvallisuuden haasteet
4. Turvallisuusviestintä 3(4)
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§ Työmaa

§ Perehdyttäminen

§ Turvallisuustuokiot

§ Parhaiden käytäntöjen jakaminen esim. auditointien,
työmaapalaverien, johdon turvallisuuskierrosten ja MVR
mittausten aikana ja niiden jälkeen

§ Projektien loppupalaverit esim. projektipuu
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Turvallisuuteen liittyvät haasteet
4. Turvallisuusviestintä 4(4)
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Reagoiva

§ Tapaturmien ja läheltä piti –tilanteiden käsittely

§ Kurinpitotoimet
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Yhteistyöllä luodaan turvallinen työpaikka

Asennustyöt käynnissä Leopards’ Hillissä
Sambiassa kesällä 1994

Maanrakennustyöt käynnissä Jujassa
Keniassa syksyllä 2015




