Betoniteollisuus ry:n
työturvallisuuskilpailun voitto
Parma Oy:n Kotkan tehtaalle
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Betoniteollisuus ry

Kaikki kolme sarjavoittajaa palkittiin kunniakirjalla. Tämän lisäksi tuomaristo valitsi kärkiyritysten joukosta koko kilpailun voittajan
ja Fennia-palkinnon saajan. Voittajaksi nousi
Parma Oy:n Kotkan tehdas.
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Rakennusteollisuus RT:hen kuuluva Betoniteollisuus ry on järjestänyt vuodesta 2009 alkaen
työturvallisuuskilpailua, jonka tarkoituksena on
aktivoida alan yrityksiä kiinnittämään huomiota
työturvallisuuteen, ja siten ehkäistä tapaturmia
ja sairastumisia. Kilpailu on myös osa pyrkimystä saada Suomeen maailman turvallisin
betoniteollisuus vuoteen 2015 mennessä.
Kolmatta kertaa järjestettyyn kilpailuun
osallistui tällä kertaa 65 tehdasta, joista elementtitehtaita oli 43, tuotetehtaita 14 ja valmisbetonitehtaita 8.
Kolmen kilpailusarjan parhaat tehtaat
tulivat valituiksi tehtaissa suoritettujen tur-
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vallisuusmittausten tulosten perusteella.
Mittaukset suoritti Juha Merjama Tapaturva
Oy:stä. Turvallisuustyön arvioinnissa käytettiin
työkaluina Elmeri+ -havainnointimenetelmää
ja turvallisuuskymppi-taustaista turvallisuusjohtamisen arviointityökalua. Lisäksi tulokseen
vaikuttivat tapaturmataajuus ja sairauspoissaolojen määrä.
Mittausten mukaan työturvallisuuskilpailun
paras tehdas on valmisbetoni -sarjassa Rudus
Oy, Oulun valmisbetonitehdas, elementit -sarjassa Parma Oy, Kotkan tehdas ja betonituotteet
-sarjassa HB-Betoniteollisuus Oy, Jyväskylän
E-Tehdas.

Positiivinen suhtautuminen
työturvallisuustyöhön tuottaa tulosta
Kilpailun tuomariston muodostivat Rakennusliiton puheenjohtaja Matti Harjuniemi, Betoniteollisuus ry:n toimitusjohtaja Olli Hämäläinen
ja Sosiaali- ja terveysministeriön Työsuojeluosaston valvontajohtaja Markku Marjamäen
ollessa estyneenä ylitarkastaja Keijo Päivärinta.
Tuomaristo kiittää koko voittajakolmikon
panostaneen työturvallisuuteen ja yleiseen
asenneilmapiiriin, mikä näkyy myös tapaturmatilastoissa: sarjojen kärjen muodostaneissa
tehtaissa ei sattunut vuoden 2011 aikana yhtään
työtapaturmaa.
Kaikissa kärkitehtaissa turvallisuustyöhön suhtaudutaan positiivisesti. Tuomaristo
haluaakin antaa erityistunnustuksen tehtaiden
henkilöstöille, joiden se katsoo vetävän turvallisuustyössä yhtä köyttä johdon kanssa ja tekevän
yhteistyötä käytännölliseltä pohjalta.
Valitessaan voittajaksi Parma Oy:n Kotkan
tehtaan tuomaristo kiinnitti huomiota työpaikan asenneilmastoon, turvallisuustyön vaikuttavuuteen ja kehitystyön järjestelmällisyyteen.
Voittajan erityisansioksi tuomaristo nostaa
asiakasrajapinnan oivallisen hallinnan. Vanhan
tehtaan seinien sisäpuolella onkin tuomariston mukaan tapahtunut täydellinen käännös
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Kuvassa Parman Kotkan tehtaan työntekijöitä ja

tuomariston jäseniä tehtaalla.
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Tuomaristo antoi erityistunnustusta tehtaiden

henkilöstölle, joiden se katsoo vetävän turvallisuustyössä yhtä köyttä johdon kanssa ja tekevän yhteistyötä
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käytännölliseltä pohjalta.
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Kotkan vanhan tehtaan seinien sisäpuolella

on tuomariston mukaan tapahtunut täydellinen
käännös sekä henkilöstön toiminnassa, asenteissa
että näkyvässä työympäristössä. Työtapaturmia ei
vuonna 2011 sattunut yhtään.
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sekä henkilöstön toiminnassa, asenteissa että
näkyvässä työympäristössä.
Myös muut Parma Oy:n yksiköt kuin Kotkan
tehdas menestyivät kilpailussa, sillä kahdeksan Parma Oy:n yksikköä sijoittui kahdentoista
parhaan joukkoon elementit -sarjassa.
Betonituotteet -sarjan voittajan, HBBetoniteollisuus Oy:n Jyväskylän E-Tehtaan
kohdalla tuomaristo huomioi tehtaan tarkasti
suunnitellun ja toteutetun prosessin, jossa työturvallisuus on huomioitu erinomaisella tavalla.
Huolellinen suunnittelu ja laitteiston ennakoiva
huolto estävät poikkeustilanteet ja ylläpitävät
turvallisuutta.
Valmisbetonisarjan voittajan, Rudus Oy:n
Oulun valmisbetonitehtaalla ansioksi tuomaristo lukee henkilöstön saumattoman yhteistyön urakoitsija- ja asiakasketjun kanssa.
Erinomaisesti järjestetty yhteinen koulutus
toimii esimerkkinä koko Suomen betoniteollisuudelle.
Keskinäinen Vakuutusyhtiö Fennia lahjoittaa
kilpailun voittajalle, Parma Oy:lle, Fennia-palkinnon. Se on rahapalkinto, joka on tarkoitettu
käytettäväksi työturvallisuutta edistävään hankintaan. Fennia toimii yhteistyökumppanina
turvallisuushankkeissa, sillä se on sitoutunut
edistämään työturvallisuutta yhteistyössä
asiakasyritystensä kanssa.
Betoniteollisuus ry:n työturvallisuuskilpailu
motivoi kilpailuun osallistuneita yrityksiä panostamaan turvallisuuteen, ja lisäksi se tuottaa
erinomaista tietoa hyvistä käytännöistä hyödynnettäväksi koko toimialalla.
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Lisätietoja:
Rakennusteollisuus RT ry,
Betoniteollisuus ry
toimitusjohtaja Olli Hämäläinen
puh. 09 1299 287, gsm 050 1513
Keskinäinen Vakuutusyhtiö Fennia
johtaja Jussi Merikoski
puh. 010 503 4112, gsm 050 548 8599
viestintäjohtaja Eliisa Anttila
gsm 050 598 9769
Parma Oy
toimitusjohtaja Hannu Tuukkala
puh. 020 577 5520
tehdaspäällikkö Harri Bergholm, Kotkan
tehdas
puh. 020 577 5908
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