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Lujabetoni Oy:n Joensuun valmisbetonitehdas työturvallisuuskisan
voittoon
Vuonna 2019 käynnistetyn betoniteollisuuden työturvallisuuskilpailun lopputuomarointi
pääpalkinnon voittajan nimeämiseksi saatiin koronapandemian aiheuttamasta tauosta johtuen päätökseen vasta kesän 2022 kuluessa. Kilpailun tuomaristo valitsi voittajan alkukilpailun sarjavoittajien joukosta. Nämä olivat elementtitehtaiden sarjassa Vabe Oy:n kakkoshalli
Valkeakoskelta, betonituotetehtaiden sarjassa Sateba Finland Oy:n ratapölkkytehdas Forssasta ja valmisbetonitehtaiden sarjassa Lujabetoni Oy:n Joensuun valmisbetonitehdas.
Tuomaristo päätti valita kokonaiskilpailun voittajaksi Lujabetonin Joensuun valmisbetonitehtaan seuraavin perustein. Tehtaalla on aivan poikkeuksellisen pitkä, usean tuhannen työpäivän tapaturmaton historia. Vaikka tehtaan työntekijämäärä on valmisbetonitehtaiden
tapaan melko pieni, tuhannet peräkkäiset tapaturmattomat työpäivät osoittavat, että tehtaan tapaturmattomuus ei perustu sattumaan, vaan on tuloksekkaan työturvallisuuden kehittämisen ansiota.
Tehtaalla tehdyn työturvallisuustyön menestyksekkyyttä korostaa se, että tehtaan vuosikymmeniä sitten rakennettuja, monelta osin ahtaita ja sokkeloisiakin sekä lukuisia kynnyksiä
ja muita vastaavia liikkumisen esteitä sisältäviä tuotantotiloja ei voi pitää optimaalisina työturvallisuuden kehittämisen kannalta. Lujabetonin Joensuun tehdasta voi pitää näyttönä
siitä, että vanhempiakin tuotantotiloja voidaan hyödyntää turvallisuudesta yhtään tinkimättä, toteaa tuomariston puheenjohtajana toiminut Betoniteollisuus ry:n toimitusjohtaja
Jussi Mattila.
Tehtaalla on tilojen ahtaudesta ja sokkeloisuudesta huolimatta pystytty pitämään yllä myös
hyvää siisteyttä ja järjestystä hyvän johtamisen ja työyhteisön oikean asenteen ansiosta.
Yrityksessä on panostettu jo pitkään tietopohjaiseen turvallisuustyön johtamiseen, mitä tukevat yrityksessä kehitetyt käyttäjäystävälliset tietojärjestelmät.
Voittajatehtaalla oli saatu aikaan työturvallisuutta parantava ja välitön ilmapiiri, joka kannusti työntekijöiden oma-aloitteisuuteen havaita ja tehdä ilmoituksia havaituista työturvallisuuspuutteista, toteaa tuomariston jäsen, Rakennusliiton työympäristöasiantuntija Tapio
Jääskeläinen. Työturvallisuutta pystyään parhaiten parantamaan kaikkien eri henkilöstöryhmien välisellä hyvällä yhteistyöllä, hän jatkaa.
Kilpailun kärkikolmikko oli erittäin tasaväkinen, tuomaristossa toiminut Etelä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun toimialueen ylitarkastaja Keijo Päivärinta toteaa. VaBe Oy:llä
vieraillessaan tuomaristo kiinnitti huomiota yrityksen erittäin vahvaan ja näkemykselliseen
työturvallisuuden johtamiseen. Tästä on esimerkkinä muun muassa tehtaan työturvallisuuden kytkeminen kaikkien työntekijöiden palkkaukseen erittäin vahvasti ja monipuolisesti.
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Sateba Oy:n ratapölkkytehtaassa tuotantoprosessia on hiottu pitkäjänteisesti ja systemaattisesti kohti yhä parempaa työturvallisuutta. Tehtaassa on onnistuttu erityisesti työolosuhteiden kehittämisessä paneutumalla koneiden melu-, tärinä- ja pölysuojausten toimivaan
toteuttamiseen.
Taustatietoa Betoniteollisuuden työturvallisuuskilpailusta
Betoniteollisuuden valtakunnallinen työturvallisuuskilpailu on järjestetty vuosittain vuodesta 2009 alkaen. Kilpailu käytiin yhteensä 62 tuotantolaitoksen kesken kolmessa eri sarjassa: elementtitehtaat (46 tehdasta), valmisbetonitehtaat (9 tehdasta) ja betonituotetehtaat (7 tehdasta).
Kilpailussa kukin tehdas pisteytetään Elmeri+-järjestelmän mukaisen turvallisuusmittauksen,
tehtaan turvallisuusjohtamisen tason, tapaturmataajuuden ja sairauspoissaolojen perusteella. Tuotantolaitosten turvallisuustason auditoinnin ja mittaukset toteutti Tapaturva Oy
Juha Merjaman johdolla. Kolmihenkinen tuomaristo valitsee kokonaiskilpailun voittajan sarjavoittajien joukosta tehdaskäyntien ja tehtaan henkilökunnan haastattelujen pohjalta.
Kilpailun tuomariston muodostivat työympäristöasiantuntija Tapio Jääskeläinen Rakennusliitosta, ylitarkastaja Keijo Päivärinta Etelä-Suomen Aluehallintovirastosta ja toimitusjohtaja
Jussi Mattila Betoniteollisuus ry:stä.
Työturvallisuuskilpailun tavoitteena on ollut yritysten työturvallisuustyön motivaation kohottaminen, hyväksi todettujen turvallisuuskäytäntöjen levittäminen ja yritysten turvallisuudesta vastaavien henkilöiden kannustaminen.
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