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Pohjolan maakunnallinen turvallisuuspalkinto maailman suurimmalle nastanvalmistajalle
Turun Kärsämäessä toimiva Turvanasta Oy on valittu Pohjola Vakuutuksen vuoden 2014 maakunnallisen
turvallisuuspalkinnon saajaksi Varsinais-Suomessa. 1,5 miljardin nastan vuosikapasiteetillaan yritys on maailman
suurin nastanvalmistaja.
Turvanasta Oy kehittää ja valmistaa nastoja talviolosuhteissa liikennöivien ajoneuvojen renkaisiin. Nyt kolmannen
kerran jaettu maakunnallinen turvallisuuspalkinto on tunnustus yrityksen monipuolisesta toiminnasta turvallisuuden
kehittämiseksi.
- Turvanasta Oy on jo tuotteillaan edistämässä yleistä turvallisuutta kehittämällä ja valmistamalla laadukkaita ja
ympäristöystävällisiä nastoja. Lisäksi yrityksen laatu- ja ympäristöjärjestelmät sekä toimitilojen siisteys ja järjestys
kertovat turvallisuuden olevan tärkeä osa jokapäiväistä toimintaa, perusteli Pohjola Vakuutuksen myyntijohtaja
Petteri Laurila.
Yritys on menestynyt panostamalla määrätietoisesti tuotekehitykseen ja tuotannon automatisointiin.
- Missiomme on aina ollut valmistaa laadultaan ja turvallisuudeltaan maailman parhaita nastoja. Nastat ovat
olennainen osa turvallista ja kestävää talvirengasta. Olemme tehneet vuosikymmenien ajan tiivistä
tuotekehitystyötä yhdessä rengasvalmistajien kanssa, kertoo Turvanasta Oy:n varatoimitusjohtaja Mikko Salakari.
Standardit eivät ole pelkkää paperia
Turvanastalla on LRQA:n (Lloyd’s register Quality Assurance Ltd) myöntämä ISO 9001:2008 laatujärjestelmän
sertifikaatti.
- Meillä laatustandardien mukainen toiminta on ollut käytäntönä aina, jo ennen sertifiointia. Osaavat ihmiset on
meille tärkeitä, koulutamme heitä, perehdytämme ergonomiaan ja myös valvomme, että työt tehdään standardien
ja sisäisten ohjeistusten mukaisesti, painottaa Mikko Salakari.
Vuonna 2011Turvanastalle on myönnetty myös ISO 14001 ympäristöjärjestelmä-sertifikaatti. Kestävän kehityksen
mukaisissa nastarenkaissa on laadukkaat raaka-aineet ja ympäristöystävällinen tuotantoprosessi. Esimerkiksi
nastan sydämen eli kovametallitappien raaka-aine saadaan ekologisesti kovametalliromusta kierrättämällä.
Luotettavuutta lisää myös tehokas laadunvarmistus.
- Raaka-aineet tulevat ainoastaan auditoiduilta ja ISO-standardit täyttäviltä sopimustoimittajilta. Siitä huolimatta
tarkastamme aina saapuvan raaka-aineen laboratoriossamme.
Menestyvä perheyritys
Turvanasta Oy on perheyritys, jonka liikevaihto on noin 20 miljoonaa euroa ja yritys työllistää keskimäärin 50
henkilöä. Suvussa on ollut yritystoimintaa nastojen parissa jo yli 40 vuotta, nyt jo kolmannessa polvessa.
Turvanasta Oy on perustettu vuonna 1988. Kaikki Turvanastan tuotteet valmistetaan Suomessa, Turussa ja
Paraisilla. Kovametallituotantoa on viime vuosina laajennettu ja laajennetaan lisää, lähitulevaisuudessa on
suunnitteilla uusia tuotteitakin. Päämarkkina-alue on Venäjä ja entisen Neuvostoliiton alueet, Pohjoismaat, Kanada,
Pohjois-Amerikka ja voimakkaasti kasvava Kiina.
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”Pohjola jakaa vuosittain 18 maakunnallista turvallisuuspalkintoa, joista kukin on 2 000 euroa. Palkinto on
stipendiraha, joka suoritetaan kuluja vastaan yrityksen uuden turvallisuushankkeen valmistumisen tai toteutumisen
jälkeen. Palkinnolla Pohjola haluaa kannustaa yrityksiä turvallisuuskulttuurin parantamiseen sekä jokapäiväisen
työn riskienhallintaan ja turvalliseen työskentelyyn.”

