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Perusteet   Lujatalon laatu- ympäristö- ja ttt-politiikka pohjautuu yhtiön arvoihin, Lujiin 

toimintatapoihin, sekä toiminta-ajatukseen: Lujatalo on tavoiteltu ja rehti yh-
teistyökumppani, joka rakentaa ja korjaa taloudellisesti ja tehokkaasti yhdessä 
asiakkaan kanssa hänen tarpeidensa pohjalta. Yritys on myös sitoutunut nou-
dattamaan toimintaansa koskevaa lainsäädäntöä. Toimintajärjestelmämme on 
ISO 9001, ISO 14001 ja OHSAS 18001 -sertifioitu. 

 
Lujatalon toimitusjohtaja vastaa yhtiön laatu-, ympäristö- ja ttt-politiikan toteu-
tumisesta. Hän huolehtii siitä, että yhteiset tavoitteet ja toimintatavat ymmärre-
tään, niitä noudatetaan koko yrityksen toimialueella ja niiden toteutumiselle on 
riittävät resurssit. Laatu-, ympäristö- ja ttt-politiikan toteutumista seurataan se-
kä säännöllisesti soveltuvin BSC-menestysmittarein että johtoryhmän suoritta-
missa johdon katselmuksissa vuosittain. Tavoitteena on toiminnan jatkuva pa-
rantaminen.  
 

Laatu, ympäristö ja 
TTT   Lujatalo kantaa vastuunsa laadusta, työturvallisuudesta ja työ hyvinvoinnista ja 

toimintansa ympäristövaikutuksista. Laatu tarkoittaa sekä yrityksen koko toi-
minnan laatua että asiakkaalle luovutettavan lopputuotteen laatua.  

 
Vähentämällä toiminnasta aiheutuvia ympäristövaikutuksia Lujatalo pyrkii 
omalta osaltaan edistämään kestävää kehitystä ja ehkäisemään ympäristön pi-
laantumista. Ympäristön tilan parantamiseksi ja ympäristöpäämääriemme saa-
vuttamiksi:  
 
- kartoitamme ja minimoimme toimintaamme liittyvät ympäristöriskit 
- tehostamme luonnonvarojen ja energian käyttöä sekä vähennämme tuotan-

nostamme syntyvien jätteiden määrää  
- otamme huomioon kohteiden koko elinkaaren aikaiset ympäristövaikutuk-

set ja kehitämme rakentamiamme rakennuksia vähemmän ympäristöä 
kuormittavaksi 

 
Lujatalo noudattaa kaikessa toiminnassaan työturvallisuuslakeja, asetuksia ja 
muita edellisten kaltaisia viranomaismääräyksiä ja –ohjeita. Työturvallisuus-
suunnitelmien ja käytännön toimenpiteet pohjautuu työmaakohtaiseen riskiana-
lyysiin. Lujatalo pyrkii toiminnallaan vammojen ja terveyden heikentymisen 
ehkäisemiseen suuntana 0-tapaturmaa ajattelu. 
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Asiakas  Lujatalon asiakkaalle luovuttaman kohteen pitää olla sopimuksen mukainen, 

mahdollisimman virheetön sekä asiakkaan odotuksia ja tarpeita vastaava. Asi-
akkaan tulee myös saada kohde käyttöönsä sovitussa aikataulussa. 

 
  Tutkimme säännöllisesti asiakastarpeita asiakaskyselyin ja tulokset ohjaavat 

toimintamme jatkuvaa parantamista ja kehittämistä. 
 
 
Henkilöstö  Vain motivoitunut, sitoutunut ja ammattitaitoinen henkilöstö pystyy palvele-

maan asiakkaita laadukkaasti ja löytämään ratkaisuja asiakkaan tarpeisiin ja 
ongelmiin. Lujatalo kehittää jatkuvasti henkilöstönsä osaamista ja työhyvin-
vointia, työturvallisuutta, Lujaa työyhteisöä sekä johtamisjärjestelmiä niin että 
yhtiötä pidetään arvostettuna työnantajana. 

 
Yhteistyökumppanit Lujatalo haluaa kumppaneikseen pitkäaikaisia yhteistyökumppaneita, joiden 

kanssa tuotteita ja palveluita kehitetään yhdessä, jotta asiakas saa käyttöönsä 
laadukkaan lopputuloksen. Yhteistyökumppanien tulee noudattaa kaikessa toi-
minnassaan työturvallisuuslakeja, asetuksia ja muita edellisten kaltaisia Lujata-
lon/viranomaismääräyksiä ja –ohjeita. 

 
Kannattavuus Yhtiön kannattavuus tuo taloudellista hyvinvointia yhteiskuntaan ja asiakastyy-

tyväisyyttä voidaan kehittää vain säilyttämällä yhtiön tuloskunto. Kustannuste-
hokkuuteen vaikutetaan suorituskykyisillä prosesseilla ja kerralla valmista –
ajattelulla kaikissa rakentamisen työvaiheissa. 


