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CONTRIA OY SAI POHJOLAN MAAKUNNALLISEN TURVALLISUUSPALKINNON 2013 POHJANMAALLA JA 
ETELÄ-POHJANMAALLA 

Rakennuttamiseen, kuntoarviointiin ja -tutkimukseen, rakennetekniikkaan sekä valvontaan ja 
tarkastukseen erikoistuneelle Contria Oy:lle on myönnetty Pohjolan maakunnallinen 
turvallisuuspalkinto 2013 Etelä-Pohjanmaalla.  

Valinnan perusteet Valinnan perusteena ovat Contria Oy:n pitkäjänteinen panostus laatuun sekä 
kokonaisvaltainen ja johdonmukainen turvallisuuden ja riskienhallinnan edistäminen 
jokapäiväisessä toiminnassa.  

– Contriassa ollaan sitoutuneita ennakoivaan riskien hallintaan eli varautumiseen 
mahdollisiin työtapaturmiin ja onnettomuuksiin. Yritys vaikuttaa toimialalla, jossa laadun 
kehittämisellä on erityinen roolinsa, myyntijohtaja Petri Kivelä Pohjolan Keskiseltä alueelta 
korostaa. 

Contrian puolentoista vuoden toimintajärjestelmän kehitystyö palkittiin, kun Rakentamisen 
Laatu RALA ry myönsi Contrialle RALA-sertifikaatin tänä keväänä. Sertifikaatti kattaa toimialat 
Rakennuttaminen, Kuntoarviointi ja -tutkimus, Rakennetekniikka sekä Valvonta ja tarkastus. 

– Contriassa johdon aito sitoutuminen laatujohtamiseen edistää osaltaan 
turvallisuuskulttuuria ja luo pitkäjänteistä pohjaa laatutyön vahvistamiselle. Henkilöstön 
määrätietoinen osallistaminen turvallisuuskulttuurin edistämiseen kantaa varmasti hedelmää 
myös tulevaisuudessa, jatkaa Petri Kivelä. 

Taustatietoa Pohjolan Turvallisuuspalkinnosta 

OP-Pohjola haluaa kannustaa yrityksiä turvallisuuskulttuurin parantamiseen sekä 
jokapäiväisen työn riskienhallintaan ja turvalliseen työskentelyyn.   

Ensimmäiset turvallisuuspalkinnot jaettiin viime vuonna. Tänäkin vuonna Pohjola jakaa 18 
maakunnallista turvallisuuspalkintoa. Palkinto on 2 000 euron stipendi, joka annetaan kuluja 
vastaan yrityksen uuden turvallisuushankkeen valmistumisen tai toteutumisen jälkeen 

Näin Pohjola haluaa osaltaan tukea yrityksiä jatkamaan hyvän tason turvallisuuden ja 
riskienhallinnan kehittämistöitään. 

Taustatietoa Contria Oy:stä 

Contria on yrittäjävetoinen ja itsenäinen rakennusalan konsultti. Yrityksen kantavana 
ajatuksena on aina ollut viimeisimmän tekniikan ja uusimpien työkalujen käyttö. 

Contria seisoo tukevasti kahdella jalalla. Toinen jalka koostuu rakennesuunnittelusta, toinen 
projektinjohdosta ja kustannussuunnittelusta. Lisäksi Contria on jo varhaisessa vaiheessa 
vakiinnuttanut asemansa uudella ja kasvavalla rakennusfysiikan sektorilla. 

Contrialla on toimipisteet Vaasassa ja Seinäjoella ja yritys on alansa suurin toimija 
Pohjanmaalla. Hyvät verkostot ja aito kaksikielisyys ovat valtteja vankan osaamisen ohella. 
Vaikka Contrian juuret ovat vahvasti pohjalaiset, yrityksen työkenttä on nykyään koko Suomi. 

Contriassa työskentelee kaiken kaikkiaan reilut 30 alan osaajaa, joukossa sekä kokeneita 
ammattilaisa että nuoria oppimishaluisia työntekijöitä. Henkilöstömme pysyvyys on erittäin 
hyvä, mikä kielii hyvästä työympäristöstä. 
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Contrian erikoisosaamisalueet ovat 

- Korjausrakentamisen suunnittelu 

- Rakennusfysiikka ja kuntokartoitukset 

- Teräsrakenteet, konepajasuunnittelu ja betonielementtisuunnittelu 

- 3D-mallintaminen 

- Projektinjohto ja rakennuttaminen, kustannussuunittelu ja kiinteistötalous 

Referensseistä mainittakoon: 

Campus Allegro, Pietarsaari;  Seinäjoen keskussairaalan Y-talo;  Vaasan keskussairaalan Y-
talo;  Kuninkaankartanon Kampus, Vaasa ja  Vaasan Sähkön toimitaloprojekti. 

Lisätietoja antaa:  

Pohjola Vakuutus Oy, riskipäällikkö Seppo Nurmikoski,   
seppo.nurmikoski@pohjola.fi, puh. 040 860 9237. 

Contria Oy, toimitusjohtaja Tom Eriksson, tom.eriksson@contria.fi, puh. 0500 263150. 


