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Mittarit ja painoarvot

• Elmeri+, 50 %
• Tapaturmataajuus, 30 %
• Turvallisuusjohtaminen, 10 %
• Sairauspoissaolo-%, 10 %
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Arvioitsijoiden ajatuksia
• Selvää polarisoitumista on havaittavissa 

kaikissa sarjoissa
• Lopputuloksissa ero parhaan ja huonoimman 

välillä 35-45 %
• Kehitystä tapahtuu

• Alkuun kehitys näkyy kisaan osallistuvien 
(esimiesten) asenteissa ja toiminnassa ja vasta 
myöhemmin tehtaan muiden henkilöiden teoissa
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Lopputulokset
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Vuosi 2011. Lopputulokset. 
Elementtitehtaat

Keskiarvo 67,5

3 parasta konsernia 
(>2 yksikköä mukana)
• Betonimestarit 73,74
• Parma 73,68
• Lujabetoni 69,9

3 kärki
• Parma, Kotka
• Parma, Uurainen
• Lemminkäinen, Suonenjoki
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Vuosi 2011. Lopputulokset. 
Valmisbetonitehtaat

Keskiarvo 79,3

2 parasta konsernia 
(>2 yksikköä mukana)
• Rudus 88,8
• Lujabetoni 84,0

3 kärki
• Rudus, Oulu
• Rudus, Lappväärti
• Lujabetoni, Lahti
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Vuosi 2011. Lopputulokset. 
Tuotetehtaat

Keskiarvo 78,2

3 parasta konsernia 
(>2 yksikköä mukana)
• Rudus 88,4
• HB-betoni 83,7
• Lujabetoni 78,0

3 kärki
• HB-Betoni, J-kylä, E-tehdas
• Rudus, Hamina
• Lujabetoni, Oulu
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Tuomariston perustelut
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Parma Oy:n Kotkan tehtaan osalta tuomaristo kiinnitti erityistä huomiota 
työpaikan asenne-ilmastoon, turvallisuustyön vaikuttavuuteen ja 
kehitystyön järjestelmällisyyteen. 
Työyhteisö on 5S menetelmän avulla parantanut työolosuhteita 
erinomaisin tuloksin. 
Voittajan erityinen ansio on asiakasrajapinnan oivallinen hallinta. 
Asiakkaiden esille tuomien turvallisuutta parantavat lisäosien asennus 
elementteihin sekä oma-aloitteiset asiakkaan asennustyön turvallisuutta 
parantavat ratkaisut ovat erityisen kiitoksen arvoisia. 
Työturvallisuus on tehtaan suorittaman elementtisuunnittelun ytimessä. 
Vanhan tehtaan seinien sisällä on tapahtunut täydellinen käännös sekä 
henkilöstön toiminnassa, asenteissa että näkyvässä työympäristössä, 
mistä erityinen kiitos.

Voittaja-perustelut
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Tuomaristo haluaa nostaa esille Tuotesarjan voittajan, HB- 
Betoniteollisuuden Jyväskylän E-Tehtaan teknisen laadukkuuden. 
Tehtaan prosessi on tarkoin suunniteltu ja erinomaisesti 
toteutettu, työturvallisuus oivallisesti huomioituna. Prosessin 
huolellinen suunnittelu ja laitteiston ennakoiva huolto estävät 
poikkeustilanteet ja ylläpitävät turvallisuutta.

Voittaja-perustelut, tuoteteollisuus
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Valmisbetonisarjan voittajan, Rudus Oy:n Oulun valmisbetonitehtaan 
toiminnassa korostuu joukkuepeli. Oma henkilöstö pelaa saumattomasti 
yhteen urakoitsija- ja asiakasketjun kanssa. Erinomaisesti järjestetty 
yhteinen koulutus on malliesimerkki Suomen betoniteollisuudelle.

Voittaja-perustelut, valmisbetoniteollisuus
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Työturvallisuuden parantaminen on prosessi, 
joka vaatii aina aikaa: usein useita vuosia. 

Olemme liikkeellä oikealla tiellä. 
KIITOKSIA! 
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