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CONTRIA AB FICK POHJOLAS REGIONALA SÄKERHETSPRIS 2013 I ÖSTERBOTTEN OCH SÖDRA 
ÖSTERRBOTTEN 

Contria Ab, som har specialiserat sig på byggherreverksamhet, konditionsbedömning och 
konditionsundersökning, konstruktionsteknik samt övervakning och granskning, har beviljats 
det regionala säkerhetspriset 2013 i Södra Österbotten.  

Motiveringar till valet  Motiveringar till valet är Contria Ab:s långsiktiga satsning på kvalitet samt ett helhetsinriktat 
och konsekvent främjande av säkerheten och riskhanteringen i den dagliga verksamheten.  

– Contrias personal förbinder sig till förebyggande riskhantering, dvs. till att gardera sig mot 
eventuella arbetsolycksfall och olyckor. Företaget verkar i en bransch där utvecklingen av 
kvaliteten spelar en särskild roll, understryker försäljningsdirektör Petri Kivelä, Pohjolas 
Mellersta region. 

Contrias ett och ett halvt år långa utvecklingsarbete av verksamheten belönades, då 
Byggandets Kvalitet BYKVA r.f. (Rakentamisen laatu, RALA r.y.) beviljade Contria RALA-
certifikat förra våren. Certifikatet omfattar branscherna Byggherreverksamhet, 
Konditionsbedömning och -undersökning, Konstruktionsteknik samt Övervakning och 
Granskning. 

– I Contria främjar ledningens genuina engagemang i kvalitetsstyrning för egen del 
säkerhetskulturen och skapar en långsiktig grund för stärkning av arbetet med kvaliteten. De 
anställdas målmedvetna deltagande i främjandet av säkerhetskulturen bär säkert frukt också 
i framtiden, fortsätter Petri Kivelä. 

Bakgrundsinformation om Pohjolas Säkerhetspris 

OP-Pohjola vill uppmuntra företag till att förbättra sin säkerhetskultur samt riskhanteringen i 
det dagliga arbetet och till säkra arbetsmetoder.   

De första säkerhetsprisen delades ut i fjol. Också i år delar Pohjola ut 18 regionala 
säkerhetspris. Priset är ett stipendium på 2 000 euro, som mot kostnader delas ut efter det 
att ett företags säkerhetsprojekt blivit färdigt eller genomförts. 

Därigenom vill Pohjola för egen del stöda företag att fortsätta arbetet med att utveckla en 
god säkerhet och riskhanteringen. 

Bakgrundsinformation om Contria Ab 

Contria är ett entreprenörsdrivet och självständigt konsultföretag inom byggbranschen. Den 
bärande tanken i företaget har alltid vara att tillämpa den senaste tekniken och de nyaste 
verktygen. 

Contria står stadigt på två ben. Det ena benet består av konstruktionsplanering, det andra av 
projektledning och kostnadsplanering. Dessutom har Contria redan i ett tidigt skede 
etablerat sig inom den nya och växande sektorn byggnadsfysik.   

Contria har kontor i Vasa och Seinäjoki och företaget är den största aktören i branschen i 
Österbotten. Företagets trumfkort är utöver goda nätverk och tvåspråkighet den gedigna 
kompetensen. Också om Contrias rötter är starkt österbottniska omfattar företagets 
arbetsfält numera hela Finland. 
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Hos Contria arbetar totalt drygt 30 experter i branschen och de består både av erfarna proffs 
och unga, välmotiverade medarbetare. Omsättningen bland arbetstagarna är mycket liten, 
vilket är ett bevis på en bra arbetsmiljö. 

Contrias specialkompetensområden är 

- Planering av reparationsarbeten  

- Byggnadsfysik och konditionskarteringar 

- Planering av stålkonstruktioner, verkstadsplanering och betongelementplanering.  

- 3D-modellering 

- Projektledning och byggherretjänster, kostnadsplanering och fastighetsekonomi 

Bland referenserna kan nämnas: 

Campus Allegro, Jakobstad; Seinäjoki centralsjukhus Y-huset; Vasa centralsjukhus Y-huset; 
Campus Kungsgården, Vasa och Vasa Elektriskas kontorshusprojekt. 

Tilläggsupplysningar:  

Pohjola Försäkring Ab, riskchef Seppo Nurmikoski,   
seppo.nurmikoski@pohjola.fi, tfn 040 860 9237. 

Contria Oy, verkställande direktör Tom Eriksson, tom.eriksson@contria.fi, tfn 0500 263150. 


