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Rudus Oy ykköseksi Betoniteollisuuden työturvallisuuskilpailussa 
 
Betoniteollisuuden kahdettatoista kertaa käydyn työturvallisuuskilpailun voiton nappasivat 
kaikissa kolmessa sarjassa Rudus Oy:n tehtaat. Näin ollen kilpailun voittajalle luovutettava 
kultainen kypärä asetettiin Rudus Oy:n toimitusjohtajan Mikko Vasaman päähän Betoniteol-
lisuuden Kesäseminaarissa Haikon kartanolla perjantaina 19.8.2022.  
 
Olemme Ruduksessa panostaneet työturvallisuuden kehittämiseen isosti jo yli 15 vuoden 
ajan. Tämän pitkäjänteisen työn ansiosta olemme onnistuneet nivomaan työturvallisuuden 
luontevaksi osaksi kaikkea tekemistä Ruduksessa, kertoo Rudus Oy:n toimitusjohtaja Mikko 
Vasama. Turvallisuustyö on iso osa vastuullisuutta ja meille on tärkeää saada kaikki työnte-
kijämme terveinä joka päivä kotiin, hän linjaa. 
 
Samalla luovutettiin myös kunniakirjat kilpailun sarjavoittajatehtaille toimitettavaksi. Nämä 
tehtaat olivat elementtisarjassa Ruduksen Kotkan tehdas, betonituotesarjassa Ruduksen 
Orimattilan tehdas ja valmisbetonisarjassa Ruduksen Kemin mobiilitehdas.  
 
Kunniakirjan saivat niin ikään turvallisuustasoaan eniten parantaneet tehtaat, jotka olivat 
tällä kertaa elementtisarjassa Betsetin Kyyjärven elementtitehdas, tuotesarjassa Lujabeto-
nin Loimaan paalu- ja infratuotetehdas ja valmisbetonisarjassa Ruduksen Vanttilan valmis-
betonitehdas.  
 
Taustatietoa Betoniteollisuuden työturvallisuuskilpailusta 
 
Betoniteollisuuden valtakunnallinen työturvallisuuskilpailu on järjestetty vuosittain vuo-
desta 2009 alkaen, poikkeuksena vuosi 2020, jolloin kilpailu jouduttiin perumaan koronan 
takia. Kilpailu käytiin yhteensä 50 tuotantolaitoksen kesken kolmessa eri sarjassa: element-
titehtaat (38 tehdasta), valmisbetonitehtaat (5 tehdasta) ja betonituotetehtaat (7 tehdasta).  
 
Kilpailussa kukin tehdas pisteytettiin Elmeri+-järjestelmän mukaisen turvallisuusmittauksen, 
tapaturmataajuuden ja tapaturmapoissaolojen sekä työntekijöille tehdyn turvallisuuskult-
tuurikyselyn perusteella. Tuotantolaitosten turvallisuustason auditoinnin ja mittaukset to-
teutti Tapaturva Oy Juha Merjaman johdolla. Kolmihenkinen tuomaristo valitsee kokonais-
kilpailun voittajan sarjavoittajien joukosta tehdaskäyntien ja tehtaan henkilökunnan haas-
tattelujen pohjalta. 
 
Kilpailun tuomariston muodostivat työympäristöasiantuntija Tapio Jääskeläinen Rakennuslii-
tosta, ylitarkastaja Keijo Päivärinta Etelä-Suomen Aluehallintovirastosta ja toimitusjohtaja 
Jussi Mattila Betoniteollisuus ry:stä. 
 
Työturvallisuuskilpailun tavoitteena on ollut yritysten työturvallisuustyön motivaation ko-
hottaminen, hyväksi todettujen turvallisuuskäytäntöjen levittäminen ja yritysten turvallisuu-
desta vastaavien henkilöiden kannustaminen.  
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