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1 Laajuus
Tätä terveys-, turvallisuus- ja ympäristöpolitiikkaa tulee noudattaa kaikissa Carunan
yhtiöissä ja toiminnoissa. Velvoite koskee myös Carunan liikekumppaneita.
Caruna kantaa vastuunsa turvallisuudesta ja ympäristöstä kokonaisvaltaisesti.
Periaatteena on, että Carunan omaisuus tai toiminnot eivät saa aiheuttaa vaaraa tai
haittaa Carunan henkilöstölle, liikekumppaneille, asiakkaille, muulle yhteiskunnalle
tai ympäristölle.
Tämä politiikka on Carunan hallituksen hyväksymä ja Carunan johtoryhmä tarkastaa
sen vähintään kolmen vuoden välein. Kaikki politiikan muutokset hyväksyy hallitus ja
johtoryhmä.
Sanoista terveys, turvallisuus ja ympäristö käytetään yleisesti lyhennettä HSE (Health,
Safety, Environment).
2 Sisältö
Vastuullisuus on yksi Carunan arvoista. Meillä Carunassa vastuullisuus tarkoittaa, että
työskentelemme luotettavasti ja vastuullisesti asiakkaidemme,
yhteistyökumppaneidemme ja omistajiemme kanssa suomalaisen yhteiskunnan
hyväksi, ja että asetamme turvallisuuden ja ympäristön etusijalle kaikessa
toiminnassamme.
Sähköverkko on osa yhteiskunnan kriittistä infrastruktuuria. Sähkönsiirron ja -jakelun
luotettavuus on välttämätöntä koko yhteiskunnalle - yksittäisille asiakkaille,
elinkeinoelämälle ja viranomaisille. Liiketoimintamme ytimenä on siirtää ja jaella
asiakkaillemme sähköä vaivattomasti, luotettavasti, turvallisesti ja
ympäristövaikutukset halliten sekä täten omalta osaltamme tukea koko yhteiskunnan
toimintaa.
Tavoitteenamme on tuottaa suoraa ja välillistä hyvinvointia kaikille sidosryhmillemme.
Tasapainoinen taloudellisen vastuun, ympäristövastuun sekä sosiaalisen vastuun
huomioiminen toiminnoissamme sekä hyödyttää meitä ja sidosryhmiämme että on
tulevaisuuden yhteiskunnan kehittämisen kannalta välttämätöntä.
Arvioimme säännöllisesti vaikutuksiamme niin ympäristöön kuin myös työterveysteen
ja –turvallisuuteen sekä yleiseen turvallisuuteen. Sitoudumme parantamaan jatkuvasti
suorituskykyämme ja huomioimaan kestävän kehityksen koko arvoketjussa.
Kehitämme älykästä ja säävarmaa verkkoa, jotta varmistamme luotettavan
energianjakelun asiakkaillemme yhä vaativammissa ilmasto-olosuhteissa. Tuemme
edelleen yksityis- ja yritysasiakkaitamme hiilettömän uusiutuvan energian
käyttämisessä ja tuottamisessa.
Carunan terveys-, turvallisuus- ja ympäristöpolitiikan kantavia periaatteita ovat:
•

Yhtiömme, kaikki työntekijämme ja liikekumppanimme noudattavat lakia ja
muita määräyksiä, parhaita käytäntöjä ja toimialan standardeja
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•

Kehitämme sähköverkkoamme ottamalla terveys-, turvallisuus- ja
ympäristönäkökohdat huomioon sekä päivittäisissä toiminnoissamme että
pitkän aikavälin kehityksessä

•

Olemme sitoutuneita hillitsemään ilmastonmuutosta omalta osaltamme ja
tukemaan asiakkaitamme ja yhteiskuntaa ilmastotoimissa

•

Kaikilla työntekijöillämme ja liikekumppaneillamme tulee olla mahdollisuus
työskennellä terveellisessä, turvallisessa ja motivoivassa työympäristössä

•

Tuotteemme ja palvelumme ovat turvallisia, laadukkaita ja helposti saatavilla

•

Edistämme terveyden, turvallisuuden ja hyvinvoinnin kulttuuria kaikissa
toiminnoissamme asettamalla päämääriä, tavoitteita ja toimintaohjelmia
jatkuvan parantamisen hengessä

•

Tunnistamme verkko-omaisuutemme ja toimintojemme ympäristövaikutuksia ja
hallitsemme ne täsmällisesti. Otamme huomioon sähköverkon koko elinkaaren

•

Estämme ja minimoimme ihmisille ja ympäristölle aiheutuvia vahinkoja
järjestelmällisillä riskienarvioinneilla

•

Sitoutamme työntekijämme ja liikekumppanimme vastuulliseen
toimintatapaamme ja yhteisiin päämääriimme

•

Teemme yhteistyötä kuntien, viranomaisten, yksityisten maanomistajien ja
muiden ulkoisten sidosryhmien kanssa

•

Toimintaamme leimaa avoin sisäinen ja ulkoinen viestintä, mikä luo
luottamusta asiakkaiden, liikekumppaneiden ja muiden sidosryhmien
keskuudessa

