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OLKILUOTO 3 TYOMAAN TURVALLISUUSKULTTUURIN
Sateilyturvakeskus

-

KEHITTA.MISTOIMET

(STUK) teki elokuussa 2008 Olkiluoto 3 ty6maalle turvallisuuskult-

tuuriin kohdistuneen tarkastuksen, jonka perusteella STUK edcllytti Teollisuuden Voima
Oyj :ta (TVO) seuraamaan ja cdellecn kehittamaan ty6maan turvallisuuskulttuuria.
toimitti kirjeella 3-1/4/190 (29.9.2008)
edellyttaman toimenpidesuunnitelman.

STUKin hyvaksyttavaksi

TVO

paat6ksen G29/142

STUK ei pitanyt suunnitelmaa riittavana ja edel-

lytti paat6ksessa G29/146, etta TVO:ta toimittaa STUKille hyvaksyttavaksi

30.11.2008

mennessa selvitykset paat6ksessa esitettyihin kysymyksiin ja paivitetyn toimenpidesuunnitelman aikatauluineen. TVO on toimittanut kirjeella 3-1/41202 (27.11.2008) selvityksia
STUKin paat6ksessa G29/146 esittamiin kysymyksiin.
STUK hyvaksyy TVO:n kirjeissa 3-1/4/190 ja 3-1/4/202 csittamat suunnitelmat turvallisuuskuIttuurin kehittamiseksi ja seuraamiseksi, mutta edellyttaa TVO:lta lisaksi seuraavia
toimenpiteita:
Ty6maan turvallisuuskulttuurin

arviointi (G29/142, vaatimus 1)

1. TVO:n tulee turvallisuuskulttuurin

arvioinnissa hy6dyntaa ty6maan poikkeamien

ryhmittelysta saatavaa tietoa.
2. Suunnitelmassa

3-1/41202 TVO kertoi, etta TVO:n ty6maavalvojat

ty6maan turvallisuuskulttuurin

seurantaan

TVO:n tulee perehdyttaa ty6maavalvojansa
havainnoimaan turvallisuuskulttuuria
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Ydinvoima-alan turvallisuuskulttuurin

periaatteet (G29/142, vaatimukset 2 ja IO)

3. TVO:n tulee jarjestaa toimenpidesuunnitelmassa

3-1/4/202 esitettya yleiskoulu-

tusta ty6maalla jo ty6skenteleville.
Perehdytys (G29/142, vaatimus 3)
4. TVO:n on maariteltava ty6maan alihankkijoiden perehdytystallenteiden
misvastuu ja -menettelyt. Tarkastusvalin

maarittamisessa

tarkasta-

tulee ottaa huomioon

ty6maahenkiI6st6n vaihtuvuus.
5. TVO:n tulee ty6maavalvontansa

yhteydessa selvittaa turvaIuokiteltujen kohteiden

parissa ty6skentelevan jokaisen uuden Arevan ja sen alihankkijan ty6maavaIvojan
ja tarkastajan riittava perehtyneisyys tehtavaansa.
Hitsaustoiminnan asiantuntijatuki ja valvonta (G29/142, vaatimus 5)
6. TVO:n on 28.2.2009 mennessa osoitettava, etta ty6maan kaytettavissa on my6s

-

asennushitsaust6iden

aikana hitsausasiantuntija,

ja etta jokaisella ty6aIueella on

hitsauksen tuntevia ty6maavaIvojia.
Esimiesty6 (G29/142, vaatimukset 7 ja 10)
7. TVO:n tulee painottaa turvaIuokiteltujen

kohteiden parissa ty6skentcleville

hankkijoiden esimies- ja ty6njohtotehtavissa

ali-

ty6skenteleville heidan rooliinsa si-

saltyvia odotuksia. TVO:n jarjestaman esimiehille suunnatun koulutuksen (esim.
turvallisuuskulttuuriseminaarien

yhteydessa)

ty6maan monikulttuurisuushaasteisiin

tulee sisaltaa kaytann6n vinkkeja

seka vahintaan seuraavat hyvan turvalli-

suuskulttuurin asettamat odotukset esimiehille:
esimiesten tulee suhtautua avoimesti ja rakentavasti alaisten esittamiin Iaatuj a turvallisuushavaintoihin,
esimiesten tulee antaa palautetta Iaatu- ja turvallisuushavaintojen

johdosta

tehdyista toimenpiteista ja
esimiesten tulee perehdyttaa ja tukea alaisiaan ty6teknisesti.
Turvallisuus- ja Iaatupuutteiden raportointi (G29/142, vaatimus 8)
8. TVO:n kirjeissa 3-1/4/190 ja 3-1/4/202 esittamat toimenpiteet sen varmistamiseksi, etta ty6maan ty6ntekijat tietavat ja osaavat kayttaa vaihtoehtoisia keinoja turvalli suus- ja Iaatupuutteiden esiintuomiseksi
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edellyWiii, ettii TVO ottaa siihk6postitse vastaan ilmoituksia usealla ty6maalla puhutulla kielellii.
Kieliongeimat (G29/142, vaatimus 9)
9. Jokaisella turvaIuokiteltujen

kohteiden parissa ty6skenteleviillii ty6ntekijiillii on

oltava hiinen kanssaan yhteistii kieltii puhuva ty6njohtaja tai ty6ntekijiin ja esimiehen viilinen keskustelu tulee olla muuten mahdollinen. TVO:n tulee 28.2.2009
mennessii esittiiii STUKille selvitys niistii ty6njohtajista, joilla ei ole alaistensa
kanssa yhteistii kieltii ja osoittaa tapauskohtaisesti

se Iuotettava menettely, jonka

avulla niiissii tapauksissa esimiehen ja ty6ntekijiin viilinen keskustelu on mahdollinen. Lisiiksi TVO:n tulee 28.2.2009 esittiiii menetteIyt, joiden avulla se jatkossa
vannistaa, ettii ty6maan kieliongelmat eiviit estii turvallisuus- ja laatutavoitteiden
saavuttamista.
TVO:n tulee toimittaa kirjeiden 3-114/190 ja 3-1/4/202 sekii tiiman piiiitOksen vaatimusten

-

mukaiset toimenpiteet sisiiltiivii yhteenvetosuunnitelma
28.2.2009

mennessii.

STUK

seuraa

aikatauluineen STUKille tiedoksi

toimenpidesuunnitelman

toteutumista

RTO-

tarkastusten ja muun valvontansa yhteydessii.

TIEDOKSI

~A

Johtaja

Lasse Reiman

Ylitarkastaja

Nina Koivula

LR, PT, MlJ, KV, MaO, TiE, KLe, SSu, PYa, JMy, LK, JMo, TV, NiK, HA, KiA,
NL, AJu, IN, PSu, HSk, PeP, AnS
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