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Rakennuspurkaminen ei ole entisensä: 
koko toimiala on viime vuosina karistanut 
viimeisiä rippeitä menneiden aikojen salamyh
käisyydestä sekä mielikuvista rakennusalan 
hierarkian alimpana kastina. Nähdäkseni 
purkuala on viimein lunastamassa itselleen 
sitä keskeistä roolia, joka sille kiertotalouden 
periaatteita kunnioittavassa, kestävässä raken
tamisen arvoketjussa kuuluu. Nykypäivän pur
kaminen on ”urbaania kaivostoimintaa”, jossa 
tuotetaan rakennusosia ja kierrätysmateriaale
ja ketjun seuraavien toimijoiden käyttöön.   

Lotus Demolition on rakennuspurkamisen 
markkinajohtaja ja alan edelläkävijä. Olemme 
omalla esimerkillämme vieneet rakennus
purkamista viime vuosina isoja harppauksia 
vastuullisempaan suuntaan. Esimerkiksi arjes
samme kaikkein tärkeimmän vastuullisuuden 
osaalueen, työturvallisuuden, saralla tulok
semme ovat saavuttaneet tason, josta toimi
tusjohtajana voin olla erittäin ylpeä. Syyskuus
sa 2022 saimme täyteen 12 kuukautta ilman 
ainuttakaan Lotuksen omille työntekijöille sat
tunutta työtapaturmaa. Tämä on todiste siitä, 
että tapaturmien nollatulos on mahdollinen. 
Siihen me tähtäämme pysyvästi. 

Yksi keskeinen muutos purkualalla on ollut 
myös läpinäkyvyyden lisääntyminen. Pur
kamisessa syntyvistä materiaaleista kerätään 
tietoa paljon aiempaa enemmän, ja tuota 
tietoa myös pystytään hyödyntämään jatku
vasti paremmin. Meillä Lotuksella vannotaan 
vahvasti digitalisaation ja datan nimiin: tie
don suunnitelmallinen kerääminen ja avoin 
reaaliaikainen raportointi on meille keskeinen 
strateginen valinta. Tarjoamme projektiemme 
kaikki tiedot asiakkaillemme nähtäviksi reaali
aikaisesti. Toivomme, että näitä tietoja tullaan 
jatkossa käyttämään yhteiskunnassamme laa
jemminkin hyödyksi, kun matkaamme kohti 
aidosti toimivaa rakentamisen kiertotaloutta.  

Seuraaville sivuille koottu vastuullisuusraport
timme on lajissaan ensimmäinen. Myös se on 
yksi konkreettinen esimerkki läpinäkyvästä 
ja suoraselkäisestä toimintatavastamme. Me 
Lotuksella luomme purkamisen tulevaisuutta, 
joka on monelta osin täyttä totta jo nyt. 

TOIMITUSJOHTAJAN TERVEHDYS
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LOTUS DEMOLITION OY LUKUINA 2022

58,3  
milj. €
LIIKEVAIHTO

420 

260 100 
tonnia

ASIAKASTYYTYVÄISYYS 

AMMATTILAISTA

HENKILÖSTÖN  
TYYTYVÄISYYS 

Rakennusten purkamisessa vastuullisuus merkit
see ennen kaikkea laadukkuutta. Meillä Lotuksella 
vahvaan kokemukseen pohjautuva korkea laatutaso 
leikkaa läpi koko toiminta ja palvelukulttuurimme. 
Yhtiömme tunnetaan ryhdikkäästä ja avoimesta 
toiminnasta: meidän kanssamme asiakas voi olla 
varma, että tilattu palvelu on sitä, mitä odotetaan. 
Meille jokainen projekti on yhtä lailla merkityk
sellinen – olipa kyseessä mummonmökin tai mitta
van teollisuuslaitoksen purku. Hankkeemme suun
nitellaan huolellisesti ja toteutetaan täsmällisesti 
siten, että aikataulut pitävät. 

Varsinaisen purkutyön teemme tehokkaasti, siististi 
sekä turvallisesti, huomioiden kohteen työntekijät 
ja sen ympäristön. Huomioimme aina ympäristön 
myös laajemmalla perspektiivillä: huolehdimme 
purkumateriaalin käsittelystä ja tuemme vahvasti 
erilaisten materiaalien ja rakennusosien uudel
leenkäyttöä. Seuraamme projekteissamme myös 
purkamisen hiilijalanjälkeä, mikä tukee yhtiömme 

oman toiminnan hiilipäästöjen hillintää sekä  
antaa asiakkaillemme arvokasta tietoa näiden 
omien ympäristötavoitteiden ja ohjelmien  
toteuttamiselle.  

Innovaatiot ovat Lotuksen ja sen vastuullisuuden 
ytimessä. Luomme jatkuvasti uutta niin digitaalisten 
järjestelmien kuin myös konkreettisten koneiden 
ja laitteiden saralla. Ennen kaikkea läpinäkyvyyttä, 
ympäristövastuullisuutta ja turvallisuutta tukevat 
innovaatiot vievät eteenpäin sekä meitä Lotusta, 
rakennuspurkamista kuin koko rakentamisen laajaa 
kenttää yleisemminkin.

PROJEKTIA

PURETTUJA MATERIAALEJA 

+95.2  
NPS (-100 – +100)

119

+12 
NPS

Vastuullisuutemme osa-alueet

Liiketoiminta

Ympäristö Ihmiset

Vastuullisuus Lotus Demolitionilla 
– mitä se pitää sisällään? 
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Lotus Demoliton Oy pohjaa vastuullisuutta edistävät toimintapolitiikkansa yhtiön 
emoyhtiön Lotus Transport & Maskin AB:n laatimiin vastuullisuusdokumentteihin.

Seuraavat perustekijät asettavat puitteet laatu-,  
ympäristö- ja työturvallisuustyöllemme:

Toimintapolitiikka

Lakien ja  
asetusten sekä  
viranomaisten  
vaatimukset

Asiakkaiden  
tarpeet ja  
odotukset

Omat  
vaatimuksemme

Toiminnan  
riskien  

arviointi

Eettiset  
periaatteet
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VASTUULLISUUTEMME LUKUINA 2022

Liiketoiminta

HENKILÖÄ

119
(Lotus Demolition Oy) (Tavoite +80)

TYÖLLISTIMME ASIAKASTYYTYVÄISYYS

NPS, NET PROMOTER SCORE

+95,2 

Ympäristö

YMPÄRISTÖ- 
VAHINKOJA 

TOIMINNAN  
AIHEUTTAMAT 

PÄÄSTÖT

HIILIKÄDENJÄLKI 
YHTEENSÄ 

73 310  
CO2e

-36 205   
CO2e, tonnia

0  
kpl

TOIMINNAN  
AIHEUTTAMAT 

PÄÄSTÖSÄÄSTÖT

-109 515   
CO2e

MATERIAALIEN 
KIERRÄTYSASTE

88,49   
%

Ihmiset

OMAT POISSAOLOON  
JOHTANEET  

TYÖTAPATURMAT 

1  
kpl

3360  
kpl

4.1 
LWIF

OMA TAPATURMA-
TAAJUUS 

ENNAKOIVA  
TURVALLISUUSTYÖ (Tavoite >+20)

HENKILÖSTÖTYYTYVÄISYYS

NPS, NET PROMOTER SCORE

+12 

Purkamisen läpinäkyvyyttä, ympäristö
vastuullisuutta ja turvallisuutta tukevat
innovaatiomme vievät eteenpäin sekä meitä  
Lotusta, toimialaa kuin koko rakentamisen  
laajaa kenttää yleisemminkin.

”
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Vastuullinen liiketoiminta
Pyrimme kaikessa toiminnassamme parhaaseen 
laatuun ja lopputulokseen. Tämä periaate ohjaa 
koko liiketoimintaamme ja kaikkia purkuhank
keitamme. Me tiedämme, että tinkimätön laadun 
tavoittelu luo vahvan pohjan hyvälle asiakastyy
tyväisyydelle. Kehitämme toimintaamme, osaamis
tamme ja palveluamme vastaamaan jatkuvasti yhä 
paremmin asiakkaittemme tarpeita ja odotuksia. 
Osana kehitystyötä teemme jatkuvaa asiakastyy
tyväisyysmittausta. 

Lotuksen strategia, arvot ja hyvän liiketavan periaat
teet ohjaavat yhtiömme toimintaa. Hyvän liiketavan 
periaatteet tukevat yrityksen vastuullisuusohjel
maa ja luovat kehyksen eettisille periaatteille ja 
toimintatavoille, joihin yhtiömme pohjaa päivit
täiset päätöksensä ja odotuksensa toimittajiaan 
ja alihank kijoitaan kohtaan. Hyvän liiketavan 
periaatteet kattavat yleisesti hyväksyttyjen eettisten 
periaatteiden, reilun kilpailun ja lainsäädännön 
noudattamisen.

Yhtiömme ei salli minkäänlaista korruptiota, lahjon
taa tai kiristystä. Tämä koskee kaikkia konsernin toi
mintatapoja kilpailijoita ja asiakkaita kohtaan sekä 
toimia teollisuudenalan yhdistyksissä. Lotus ja sen 
työntekijät sekä muut yhtiön nimissä toimivat eivät 
saa tarjota, antaa tai ottaa vastaan lahjuksia  
tai muita lainvastaisia suoritteita.

Edellytämme laatua ja turvallisuutta  
myös alihankkijoiltamme

Lotus on tunnistanut alan tyypilliseksi riskiksi 
vuokratyövoiman ja aliurakoitsijoiden käytön. 

Olemme sitoutuneet YK:n kestävän kehityksen 
tavoitteeseen 12, eli kulutus ja tuotantotapojen 
kestävyyden varmistamiseen. Edellytämme toimit
tajiemme täyttävän Lotuksen omat laatu ja turval
lisuusvaatimukset sekä noudattavan Lotuksen 
hyvän liiketavan periaatteita. Valvomme tätä toi
mintaa säännöllisesti ja hallitsemme riskejä muun 
muassa jatkuvilla arvioinneilla ja auditoinneilla 
yhdessä toimittajiemme kanssa. Kaikki vuokra
työntekijämme ja alihankkijayrityksemme pereh
dytetään Lotuksen omiin työtapoihin.  

Täytämme laatuvaatimuksemme seuraavien toi-
menpiteiden avulla:

• Työmaan kaikkien työntekijöiden sitoutuminen ja 
yhteistyö 

• Oikeiden työtapojen valinta hyvän etukäteis 
suunnittelun avulla 

• Aukoton tiedonkulku 

• Osaavat työntekijät ja esimiehet

• Nykyaikaiset koneet ja kalusto

• Työn jatkuva kehittäminen

• Turvallisuusriskien ja ympäristövaikutusten  
arviointi ja minimointi 

• Omien työntekijöiden, alihankkijoiden ja  
vuokratyöntekijöiden yleinen perehdyttäminen  
ja työnopastaminen sekä toiminnan  
jatkuva valvonta

Liiketoimintaan liittyvät vastuullisuusmittarimme 2022

Arvioimme jatkuvasti asiakas
tyytyväisyyttämme. Tavoite
mittariksi on otettu asiakkaan 
valmius suositella meitä toimijana.  
Tavoitelukumme on yli 80. 

Pyrimme kaikessa  
toiminnassamme  

parhaaseen laatuun ja 
lopputulokseen. Tämä 

periaate ohjaa koko 
liiketoimintaamme  

ja kaikkia purku-
hankkeitamme. 

Me tiedämme, että 
tinkimätön laadun  

tavoittelu luo vahvan 
pohjan hyvälle  

asiakastyytyväisyydelle.

”

ASIAKASTYYTYVÄISYYS

NPS, NET PROMOTER SCORE

+95.2 
HENKILÖÄ

119
(Lotus Demolition Oy)

TYÖLLISTIMME
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Lotus Demolition on taloudellisesti vakaa yhtiö, joka hoitaa yhteiskunnalliset vastuunsa ja huolehtii mm. 
tilaajavastuulain vaatimuksista. Kokemuksemme rakennusten purkamisesta on koko toimialakenttämme 
kattavin. Meillä on vahvat tekniset taidot ja resurssit tarjoamiemme palvelujen tuottamiseksi. Teemme 
monipuolista ja pitkäjänteistä yhteistyötä useiden omaa alaamme edustavien ja muiden yhteiskunnal 
lisesti vaikuttavien järjestöjen kanssa. 

Lotus Demolition on purkuyhtiönä osa jatku
vasti voimistuvaa rakentamisen kiertotaloutta. 
Tuotamme materiaaleja ja rakennusosia uudelleen 
käytettäviksi ja vastaamme näin asiakkaittemme 
ja toimintaympäristömme tarpeisiin. Pidämme 
rakennustoimialaa koskevien lakien, asetusten ja 
säännösten ympäristövaatimuksia ja ympäristön
suojelumääräyksiä toimintamme vähimmäisvaa
timuksina.  

Tavoitteenamme on kehittää ympäristövastuu
työmme vaikuttavuutta jatkuvasti: luomme uu
sia ympäristövastuullisuutta tukevia digitaalisia 
ja teknisiä innovaatioita, painotamme kalusto ja 
polttoainehankinnoissamme ympäristöystävällisiä 
valintoja sekä koulutamme työntekijöitämme ja 
alihankkijoitamme huomioimaan ympäristönäkö
kohdat päivittäisessä työssään. 

Pyrimme aina suunnittelemaan ja toteuttamaan 
purkuhankkeet siten, että mahdollisimman suuri 
osan puretusta materiaalista voidaan käyttää 
uudelleen ja kierrättää. Yhtenä työkaluna tämän 
tavoitteen toteuttamisessa toimivat asiantunti
joittemme tekemät purkukartoitukset: kun raken
nuksen sisältämät materiaalit ja niiden määrät 
ovat tiedossa hyvissä ajoin jo ennen purkamisen 
käynnistymistä, voidaan niiden kierrättäminen ja 
uudelleenkäyttö suunnitella merkittävästi tehok
kaammaksi.

Mittaamme purkamisen hiilijalanjäljen ja  
lajittelemme purkumateriaalit huolellisesti 

Mittaamme jokaisen purkutyömaamme ja niissä 
syntyvien jätteiden uudelleenkäytön ilmastovaiku
tukset eli hiilijalanjäljen. Hiilijalanjälkilaskurimme on 
kehitetty organisaatioiden kasvavaan tarpeeseen 
kiinnittää huomiota vastuullisuuteen ja ympäristö 
asioihin. Laskuri tuo näkyviksi myös vähäpäästöi

simmät työtavat ja kannustaa näin työnteki
jöitämme työskentelemään ympäristöä huomi
oiden. Lisäksi voimme laskurin avulla antaa tietoa 
asiakkaittemme kestävän kehityksen strategioiden 
tueksi ja ympäristötavoitteiden toteuttamiseksi.

Käytämme kaikilla työmaillamme jätelainsäädän
nön mukaista lajittelevaa purkutapaa, jossa jokai
nen materiaali puretaan vaiheittain ja lajitellaan 
erikseen. Erikseen kerätyt purkumateriaalit toimi
tetaan asianmukaiselle jätteenkäsittelylaitokselle. 
Tavoitteena on saavuttaa purettaville materiaaleille 
mahdollisimman suuri hyötykäyttöaste. Suun
nitelmallinen ja tehokas toimintamalli lisää myös 
työskentelypaikan siisteyttä ja järjestystä, mikä on 
vaatimuksena kaikissa purkutöissämme. Laaduk
kaalla lajittelevalla purkutyöllä sekä materiaalien 
uudelleenkäytöllä ja kierrätyksellä olemme toimin
nan tuottamien päästösäästöjen osalta hiilinegatii
vinen (huomioiden materiaalien käsittelystä aiheu
tuneet päästöt).

Siirrymme fossiilisista polttoaineista uusiutuviin

Purkamisesta ja jätteenkäsittelystä syntyvät  
ilmastopäästömme ovat tällä hetkellä vuositasolla 
noin 75 000 co2e tonnia. Olemme laatineet ja 
ottaneet yhtiössämme käyttöön Vihreän tiekar
tan, jonka päämääränä on leikata näitä päästö
jä merkittävästi jo lähivuosien aikana. Tärkein 
keinomme päästöjen hillitsemiseen on uusiutuvista 
raakaaineista valmistetun moottoripolttoöljyn ja 
dieselin käyttäminen työmaiden raskaan kaluston 
sekä kuljetusten kaluston käyttövoimana. Vuo
den 2023 alussa tuomme tarjolle koko purkualalla 
ainutlaatuisen LotusLowerpalvelun, jossa ras
kaiden työmaakoneiden polttoaineena käytetään 
ainoastaan uusiutuvaa ja biopohjaista polttoöljyä, 
mikä leikkaa konepurkutyön hiilipäästöjä jopa 90 
prosenttia. 

Todistetusti tasokasta ja vastuullista palvelua

Vastuu ympäristöstä

KUULUMME TAI MEILLE ON MYÖNNETTY

luotettava
kumppani
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Kehittämällä rakennusosien ja -materiaalien 
uudelleenkäyttöä ja kierrätystä 

• Teemme materiaalien uudelleenkäyttöä helpot
tavia ja tehostavia purkukartoituksia.

• Käytämme kaikissa kohteissamme lajittelevaa 
purkutapaa.

• Osallistumme uudelleenkäytön mahdollisuuksia 
kartoittaviin pilottihankkeisiin.

• Välitämme ja myymme eteenpäin purkami
amme rakennusosia ja laitteita (Second Hand 
tuotteet). 

Seuraamalla aktiivisesti purkutyömaan ilmasto- 
vaikutuksia 

• Mittaamme jokaisen purkuprojektin hiilijalan
jäljen. Laskentamme pohjautuu CEN/TC 350 
standardiperheen EN 15804:2012 Sustainability 
of Construction Works standardiin.

Keräämällä ja tarjoamalla eteenpäin purkami-
seen liittyvää tietoa

• Olemme rakentaneet turvalliselle digitaaliselle 
alustalle LotusExtraprojektiseurantajärjestelmän, 
jolla pystymme antamaan asiakkaallemme 
reaaliaikaisen näkymän työmaan tapahtumiin. 
LotusExtra kertoo lisäksi mm. purkutyön ja 
työmaalla syntyvien materiaalien hiilijalanjäljen. 
Järjestelmän avulla purkamisessa syntyvät ma
teriaalit ja niiden määrät ovat tiedossa jatkuvasti, 
mikä antaa aivan uudenlaisia mahdollisuuksia 
niiden uudelleenkäytön ja kierrätyksen suunnit
telulle ja toteuttamiselle.

• Tarjoamme kaikki keräämämme tiedot myös 
asiakkaittemme ja yhteistyökumppaniemme 
käyttöön.

Vähentämällä raskaan kaluston ja muiden 
ajoneuvojen käytöstä syntyviä päästöjä

• Kiinnitämme uuden kaluston hankinnassa 
erityistä huomiota euroluokitukseen ja vaihto
ehtoiseen fossiilivapaaseen konekantaan. Tavoit
teemme on hankkia ainoastaan kalustoa, joka 
täyttää Päästöttömät työmaat – kestävien han
kintojen green deal ohjelman mukaiset kriteerit.   

• Teemme vastuullisia polttoainevalintoja. 
Päämäärämme on siirtyä käyttämään omilla 
työmaillamme ja omissa kuljetuksissamme 
ainoastaan uusiutuvista raakaaineista valmistet
tua moottoripolttoöljyä ja dieseliä. Lyhyellä 
tähtäimellä tavoitteemme on kasvattaa uusiutu
van polttoaineen osuus omien työkoneidemme 
polttoaineen kulutuksesta 10 prosenttiin vuoden 

2023 loppuun mennessä. Lisäksi tavoitteemme 
on ottaa uusiutuvan polttoaineen käyttäminen 
kriteeriksi myös alihankkijoiden tekemien kulje
tusten kilpailuttamisessa. 

• Suunnittelemme kuljetusten reitit mahdollisim
man vähäpäästöisiksi.

• Hyödynnämme mahdollisuuksien mukaan 
SkipUplavajärjestelijää, joka mahdollistaa use
amman vaihtolavan samanaikaisen ja siten 
vähäpäästöisemmän kuljettamisen. 

• Pienkoneinvestoinneissa suosimme fossiilivapaita 
työmaakoneita. Tavoitteenamme on, että kaikki 
alle 4 kW:n pienkoneemme ovat sähkökäyttöisiä 
vuoteen 2024 mennessä.

• Uusia autoja hankkiessamme suosimme sähköä, 
kaasua ja uusiutuvaa dieseliä käyttäviä vaihtoeh
toja.

• Pyrimme kasvattamaan ekologisemman liikku
misen osuutta tarjoamalla henkilöstöllemme 
muun muassa työmatkapyöräilyyn sopivat tilat ja 
työsuhdepyöräedun.

Hillitsemällä kiinteistöjen ja työmaiden  
energiankäyttöä

• Päästöttömät työmaat tavoitteenamme on, että 
työmaat siirtyvät käyttämään sähkön ja lämmön 
lähteenä yksinomaan uusiutuvia energialähteitä.

• Paransimme toimintamme energiatehokkuut
ta vaihtamalla tuotantotilamme tarkoituksen
mukaisimpiin tiloihin vuonna 2021. 

Kehittämällä uusia innovaatioita

• Kansainvälisillä logistiikkaalan messuilla palkittu 
SkipUplavajärjestelijä mahdollistaa useamman 
vaihtolavan samanaikaisen kuljettamisen. Inno
vaatio leikkaa kuljetusten hiilipäästöt ja kustan
nukset puoleen sekä lisää työmaiden turvallisuutta.   

Otamme toiminnassamme huomioon ympäristönäkökohdat:

Ympäristöön liittyvät vastuullisuusmittarimme 2022

YMPÄRISTÖ- 
VAHINKOJA 

TOIMINNAN  
AIHEUTTAMAT 

PÄÄSTÖT

HIILIKÄDENJÄLKI 
YHTEENSÄ 

73 310  
CO2e

-36 205   
CO2e, tonnia

0  
kpl

TOIMINNAN  
AIHEUTTAMAT 

PÄÄSTÖSÄÄSTÖT

-109 515   
CO2e

MATERIAALIEN 
KIERRÄTYSASTE

88,49   
%
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Purkualan edelläkävijänä rakennamme määrätie
toisesti kehittävää työympäristöä, joka vastaa 
yksilön kykyihin ja tavoitteisiin. Kannustamme 
työntekijöitämme omaaloitteisuuteen ja rohkai
semme heitä pyrkimyksissään omien ja työtoverei
den työolojen kehittämiseen. Edellytämme silti 
jokaiselta työntekijältä myös vastuun ottamista 
omista työtavoista ja tehokkuudesta. Olemme var
moja siitä, että sitoutuneet ja hyvinvoivat työntekijät 
tekevät työnsä paremmin ja ovat työstään ylpeitä.

Asettamalla korkeita vaatimuksia itselleen ja toi
mintaympäristölleen vauhdittaa yksilö samalla 
Lotuksen kasvua. Uskomme, että terve sisäinen kil
pailu tekee yrityksestämme nykyaikaisen ja vahvan. 
Rohkaisemme työntekijöitämme kunnianhimoi 
suuteen ja määrätietoisuuteen, sillä haluamme 
Lotuksen suunnan olevan jatkuvasti eteenpäin. 

Panostamme ennakoivaan turvallisuustyöhön

Jotta työntekijä voi tehdä työnsä ammattimaisesti 
ja tehokkaasti, on velvollisuutemme tarjota hänelle 
parhaat onnistumisen edellytykset. Turvallisuus on 
näistä edellytyksistä keskeisin. 

Lotuksella panostetaan erityisesti ennakoivaan 
työturvallisuustyöhön, sillä se vaikuttaa tutkitusti 
työturvallisuuden paranemiseen. Kunkin purkupro

jektin suunnitteluvaiheessa laadittava riskikartoitus 
tunnistaa ja huomioi kaikki hankkeeseen liittyvät 
riskit niin työn tekijöiden kuin työmaan ympäristön 
näkökulmista. Riskikartoituksessa huomioidaan 
aina myös työn tilaajan suunnasta tulevat vaa
timukset. 

Avoin viestintä tekee turvallisuudesta  
yhteisen asian

On tärkeää, että kaikki purkutyöhön osallistuvat 
ymmärtävät toimintatavat ja niihin liittyvät riskit. 
Tästä syystä turvallisuuteen liittyvä viestintämme 
on avointa ja jatkuvaa. Riskikartoitukset käydään 
läpi kaikkien osapuolten kesken ennen työn aloit
tamista. Lisäksi työskentelypaikoilla tapahtuvat 
vaaratilanteet kirjataan ja raportoidaan, ne käydään 
säännöllisesti läpi tiimien yhteisissä Turvavartti 
tilaisuuksissa. Seuraamme jatkuvasti tapaturmien 
määrää ja niiden tyyppijakaumia sekä työturval
lisuushavaintojen ja vaaratilanteiden määrää. 
Raportoimme ennakoivaa työturvallisuustyötä 
kiinteänä osana työturvallisuusraportointiamme.

Lotuksen työskentelypaikat, koneet ja suoja
varusteet tarkastetaan säännöllisesti niin oman 
henkilöstön kuin myös ulkopuolisten viranomaisten 
toimesta, mikä osaltaan luo toimivat puitteet työ 
tapaturmien ja onnettomuuksien ehkäisemiselle.

• Olla turvallinen ja hyvinvoiva työpaikka jokaiselle. 

• Saavuttaa työtapaturmien nollataso pysyvästi. 
Olemme sitoutuneita Rakennusteollisuus RT ry:n 
Nolla tapaturmaa ohjelman tavoitteisiin. 

• Tunnistaa ja poistaa riskit ja vaarat mahdolli
simman tehokkaasti ennakolta. Kannustamme 
jokaist  a yhtiön työntekijää tekemään ja ilmoit
tamaan kuukausittain vähintään yhden 
työturvallisuutta tukevan havainnon tai työteh
täväkohtaisen riskie narvioinnin. 

• Tunnistaa ja poistaa myös muut hyvinvoinnin 
esteet ja työympäristön epäkohdat mahdollisim
man varhaisessa vaiheessa. Näin vähennämme 
myös sairauspoissaoloja. 

• Kehittää terveys ja turvallisuusajatteluamme 
jatkuvasti paremmaksi. Visionamme on olla  
pysyvästi edelläkävijä myös turvallisuuden saralla. 
Tiedämme, että tämä työ ei tule koskaan valmiiksi.

• Pitää jatkuvasti huolta työntekijöittemme koko
naisvaltaisesta hyvinvoinnista ja viihtyvyydestä. 
Tarjoamme jo nyt henkilöstöllemme useita etuja 
henkilöstöetuohjelmamme puitteissa (mm. 
ePassi, työsuhdepyörä ja työkykyvakuutus).  
Lisäksi pidämme huolta työn tekemisen jousta 
vuu desta ja sujuvuudesta tarjoamalla mah
dollisuuksia etätyön tekemiseen. 

Vastuu ihmisistä

Tavoitteenamme on:

Ihmisiin liittyvät vastuullisuusmittarimme 2022

Tutkimus suoritetaan  
kaksi kertaa vuodessa.  
Tavoitelukumme on >+20

OMAT POISSAOLOON  
JOHTANEET  

TYÖTAPATURMAT 

1  
kpl

3360  
kpl

4.1 
LWIF

OMA TAPATURMA-
TAAJUUS 

ENNAKOIVA  
TURVALLISUUSTYÖ

HENKILÖSTÖTYYTYVÄISYYS

NPS, NET PROMOTER SCORE

+12 
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