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Satakunnan alueen talonrakennustyömaiden välisen työ-
turvallisuuskilpailun säännöt vuonna 2017 
 
Kilpailun järjestävät Talonrakennusteollisuuden Satakunnan piiri ja Rakennusliiton Satakunnan aluejär-
jestö yhdessä Lounais-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualueen Porin toimipisteen kanssa.  
 
Talonrakennusteollisuuden Satakunnan piirin kaikkien jäsenliikkeiden kaikki talonrakennustyömaat ovat 
kilpailussa mukana. Kilpailuun ei siis tarvitse erikseen ilmoittautua. Kilpailu on työmaakohtainen ja yh-
destä yrityksestä voi olla mukana useampia työmaita. 
 
Kilpailussa on kaksi sarjaa 1. Asuntotuotanto ja 2. Toimitilarakentaminen. Tämä edellyttää kuitenkin että 
molemmissa sarjoissa on vähintään neljä kilpailijaa, jos näin ei ole, on kilpailussa vain yksi sarja. 
 
Kilpailuaika on kalenterivuosi 2017. Jos työmaa ajoittuu kahden kalenterivuoden ajalle, niin se sijoitetaan 
sen vuoden kilpailuun, jolloin TR-mittaus on tehty. Jos työmaa on kestoltaan yli kaksi vuotta, on työmaa 
mukana työturvallisuuskilpailussa kahtena peräkkäisenä vuotena. 
 
Kilpailumittaukset ja työmaa-arvioinnit suorittavat Porin toimipisteen työsuojelutarkastajat normaalin tar-
kastustoiminnan yhteydessä. Mittauksissa ja arvioinneissa voivat olla mukana myös työmaan turvalli-
suudesta vastaavat henkilöt: työsuojeluvaltuutettu, vastaava työnjohtaja tai joku muu työnantajan edus-
taja. 
 
Kilpailun lopputulokseen vaikuttavat työmaalla tehty TR-mittaus ( 60 % ) ja työmaan turvallisuussuunnit-
telun taso ( 40 % ).  
 
Kilpailussa työmaalla tehdään 1 TR-mittaus. Jos mittauksia on useampia, niin mittaustulosten keskiarvo 
huomioidaan. Aluehallintoviraston tarkastajat tekevät kilpailuun kuuluvat TR-mittaukset normaalin virka-
työnsä yhteydessä. TR-mittauksista voi saada kilpailussa maksimissaan 60 pistettä. 
 
Työmaan turvallisuussuunnittelun taso arvioidaan työsuojelutarkastajien suorittaman työmaatarkastuk-
sen yhteydessä. Arviointi suoritetaan kokonaisarviointina asteikolla 1-4. Tarkastaja voi käyttää harkin-
tansa mukaan pisteytyksessä kymmenesosia ( 1.1, 1.2 … 3.9 ).  

Arvio 4 Suunnitelmat täyttävät kokonaisuudessaan säädösten vaatimustason ja ylittä-
vät ne jollain osa-alueella. 

Arvio 3 Suunnitelmat täyttävät kokonaisuudessaan säädösten vaatimustason. 
Arvio 2 Suunnitelmat eivät täytä kaikilta osin säädösten vaatimustasoa. 
Arvio 1  Suunnitelmat puuttuvat kokonaan tai jäävät kauas säädösten vaatimustasos-

ta.  
 

Turvallisuussuunnitelmia arvioidaan Valtioneuvoston asetuksen perusteella ja suunnitelmien vastaavuus 
työmaatilanteeseen ja niiden nähtävilläolo vaikuttaa arviointiin. Turvallisuussuunnitelmista voi saada kil-
pailussa maksimissaan 40 pistettä. 
 
Näin ollen kilpailun maksimipistemäärä on 60 + 40 = 100. Tasapistetilanteessa ratkaisee TR-indeksi. 
 
Mikäli työmaalla tapahtuu kilpailuaikana vakava tapaturma, voi tämä johtaa työmaan poissulkemiseen 
kilpailusta. 
 
Kilpailun tulosten julkistus ja palkintojenjako suoritetaan alkuvuodesta 2018. 


