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Rakennusyritysten välinen työturvallisuuskilpailu  
Varsinais-Suomen alueella on ratkennut  

 
 

Varsinais-Suomessa on järjestetty talonrakennusyritysten välinen työturvallisuuskilpailu jo 
vuodesta 1991 lähtien. Kilpailussa on 2 sarjaa: Isojen rakennusliikkeiden sarja sekä pienten ja 
keskisuurten rakennusliikkeiden sarja. Lisäksi on palkittu 3 parasta työmaata. Arviointikritee-
reinä kilpailussa ovat olleet työmaiden TR-indeksi (60 %) ja työmaiden turvallisuussuunnittelun 
taso (40 %). 

 
Isojen sarjan voitti vuonna 2016 Hartela Länsi-Suomi Oy. Pienten ja keskisuurten sarjan voit-
ti Rakennustoimisto Laamo Oy. Tarkemmat tulokset ovat tämän tiedotteen liitteenä. 
 
Ohessa Hartela Länsi-Suomi Oy:n aluepäällikkö Tommi Saarinen kommentoi asiaa: 
 
”Olemme tyytyväisiä Hartelassa, että johdonmukainen työmme työturvallisuuden paranta-
miseksi alkaa tuottaa tulosta. Hartelan ylin johto on asettanut selkeät mitattavat turvallisuusta-
voitteet, jotka ovat kaikkien tiedossa, ja niiden toteutumista seurataan jatkuvasti. Tapaturman 
tai läheltä piti -tilanteen sattuessa työnjohto ilmoittaa tapahtumasta tunnin sisällä aina toimitus-
johtajalle asti. Kaikki tapaturmat ja läheltä piti -tapaukset tutkitaan vastaavien tapahtumien es-
tämiseksi, raportit kootaan intraan, ja ne käydään läpi työmaiden viikkopalavereissa”, kertoo 
Saarinen. 

 
Hartelassa panostetaan myös koko henkilöstön työhyvinvointiin. Sekä toimihenkilöillä että 
työntekijöillä on laaja terveysturva sekä vapaa-ajan tapaturmavakuutus. Henkilöstöä kannus-
tetaan liikkumaan ja pitämään terveydestään huolta liikunta/kulttuurikortilla, yhteisillä TYHY-
päivillä ja erilaisilla tempauksilla liikunnallisten tapahtumien parissa. ”Toteutamme joka toinen 
vuosi Eteran kanssa Työhyvinvointi-kyselyn, ja teemme sen perusteella tarvittaessa muutok-
sia. Lisäksi työterveyshuollon fysioterapeutti käy työmailla säännöllisesti auttamassa mm. työ-
ergonomisissa asioissa”, Saarinen lisää. 
 
”Vuonna 2017 Hartelassa on käynnissä koko vuoden kestävä turvahavaintokampanja, jonka 
avulla haluamme madaltaa entisestään puuttumiskynnystä, ja antaa kaikille mahdollisuuden 
ilmoittaa yhteisen työpaikan epäkohdista. Havaintojen tekeminen onnistuu työmaakohtaisen 
QR-koodin avulla. Lisäksi Hartelassa on pitkä perinne sisäisestä, konsernitasoisesta työturval-
lisuuskilpailusta. Työmaiden perehdytystä kehitetään toimivammaksi, ja etsimme jatkuvasti te-
hokkaita toimenpiteitä turvallisuuden lisäämiseksi. Aloituspalaverissa ja työvaihekohtaisessa 
turvallisuussuunnitelmassa sitoutetaan ja perehdytetään jokainen työmaalla toimiva henkilö 
työvaiheiden yksityiskohtaisiin turvallisuusvaatimuksiin”, Saarinen kuvailee. 
 
 
Kilpailun järjestäjät ja lisätietoa kilpailusta: 
 
Esa Laine  Aluehallintoviraston työsuojelun vastuualue   029 501 8153 
Kimmo Lang  Talonrakennusteollisuus ry         050 - 595 6422 
Jouni Ruotsalainen  Rakennusliitto ry          050 - 369 9922 
 
Liite   Tulosluettelo 2016 


