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Peab
• Johtava rakennusyhtiö Pohjois-Euroopassa. 

• 16 000 työntekijää

• Toimii Ruotsissa, Suomessa, Norjassa ja Tanskassa. 

• Kehittää ja rakentaa asuntoalueista infrastruktuurikohteisiin. 
Vankka kokemus teollisista projekteista. 

• Laaja kokemus asfaltti- ja kiviainestuotteista, laitteistosta, 
suunnittelusta ja testauksesta. 

• Omat akkreditoidut laboratoriot Suomessa ja Ruotsissa. 

• Vahva omistautuminen yhteiskuntaan.



Peab – Pohjoismainen yhteiskuntarakentaja

Liikevaihto 2021 Työntekijöitä konsernissa



Rakentaminen Kiinteistökehitys
Asunnot ja toimitilat

Infrarakentaminen Teollisuus
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Peab Asfalt – Suomen suurin asfaltoija



Strategiset tavoitteemme
Tyytyväisimmät asiakkaat

Paras työpaikka

Kannattavin yritys

Yhteiskuntavastuun edelläkävijä
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Asiakkuuden hoitaminen ja sitouttaminen

•Yhteistyö kehittämisessä – Peabin tarpeen 
ymmärtäminen

•Peabin tavoite on, että autoja on saatavilla, ne 
liikkuvat ja samalla autoilijat tienaavat

•Peabille on tärkeä varmistaa myös oma 
kilpailukykynsä

•Kilpailutus vs. neuvottelut

•Vastaostot tärkeä osa yhteistyötä



Asiakkaan odotukset, mitkä asiat ratkaisevat onko palvelu 
hyvää
Perusasiat merkitsevät eniten

• Saatavuus

• Ennakoitavuus

• Lupauksien pitäminen

• Peabin liiketoiminta on 

alueellista, joten yhteistyön 

tulee toimia alueilla päivittäin



Vihreä siirtymä - Ilmastohaasteet Suomi / EU heijastuu 
kaikkialle – tilaajien vaatimukset kasvavat

• Hiilijalanjälki (laskelmat) on tullut 

jäädäkseen ja laskelmien määrä on 

kasvanut merkittävästi

• EURO-luokitus dieselkalustolle 

(kuntien GREENDEAL-ohjelma on 

tavoitteellisempi kuin ELY-maailma –

EURO VI )

• biodiesel-vaatimuksia tulee lisää

• Kuljetusalalla pitää olla mahdollisuus 

investointeihin → autoja tarvitaan 

alalle jatkossakin



Lämpöeristetyt lavat ja automaattipeitteet

• Matalalämpöasfaltin (LTA) käyttö lisääntyy 

energian säästötarpeiden myötä

• Vaatii eristetyt lavat ! (lämpölava ei riitä)

• Kaikkiin uusiin autoihin lämpöeristelyt lavat

• Vanhat lavat syytä eristää – tästä on pari 

vuotta puhuttu. Osa tehnytkin jo

• Lavojen automaattipeite vaatimuksena

• Esimerkiksi Protecmatic Oy tekee 

lämpöeristeitä ja automaattipeittoja, kuten 

moni muukin

• LUVAT JA VIRANOMAISET VAATIVAT 

LAVOJEN VÄLITTÖMÄN PEITTÄMISEN 

LASTAAMISEN JÄLKEEN

https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=1eOqGNKOVyo
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=1eOqGNKOVyo


Työturvallisuus

• Sopimus: kuljetusyhtiö / Peab Industri Oy

• Kuljetusyhtiöllä pitää olla sopimuksessa 
nimitetty turvallisuuspäällikkö, joka vastaa 
yrityksen palvelun tuottajien toiminnasta, ja on 
yhdyshenkilö urakoitsijalle/työmaalle

• ELY:n asiakirjamääräykset, vuosimuutosten 
perehdytys kuskeille – Tieturva ei riitä (5 v 
voimassa) - KTK voisi kysyä Risto 
Lappalaiselta (Väylä) koulutusta

• Turvavyön käyttö

• Turvavälineiden käyttö

• Myös lopputilaaja sakottaa 
turvavälineiden käyttämättä jättämisestä



Työturvallisuus

• Kaluston turvalaitevarusteet  sekä muut 
sopimusvaateet mm. massapeitot

• Henkilökortit

• Kuljetusurakoitsijan puolelta ajantasainen 
dokumentaatio. Tarvitaan työmaalle !

• Urakoitsijan edustajan tehtävä on 
työmaaperehdytys

• Peab Asfaltilla on tulossa oma 
alaurakoitsijoiden henkilökohtainen 
turvallisuusperehdytys verkkokurssina, joka 
tullaan vaatimaan kaikilta alaurakoitsijoilta



Yhteistyön kehittäminen

• Kuljetussopimukseen perehdytys 

(allekirjoittaneet) yhdessä 

urakoitsijan kanssa, jotta kuskit / 

työmaan työnjohto ymmärtää, mitä 

on sopimuksessa sovittu ja 

tarkoitettu

• Välillä on liian paljon epätietoisuutta 

ja aiheuttaa turhaa vaivaa 

jälkikäteen selvitellä ja kinata



Yhteistyön kehittäminen

• Vuorovaikutusta pitää kehittää 

sopimusosapuolten välillä – aivan 

työmaatasolle asti

• Tietämys parantaa kaikkien 

toimintaa ja lisää sujuvaa asiointia –

työmaaviihtyvyyttä.

• Kuljetuspalvelut ja 

asfalttiliiketoiminta ovat 

symbioosissa – molemmat 

tarvitsevat toisiaan, ilman toista ei 

ole toista!

• Yhteistyötä on tehty osan kanssa jo 

yli 50 vuotta ja toivottavasti tehdään 

myös toiset.
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