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VUODEN 2017 INFRAN KILPAILUT/KAMPANJAT 

 Uudenmaan kilpailu jatkuu kuten vuonna 2016

 Muuttuva osio: henkilösuojaimet (sama kuin 

talonrakentamisessa)

 Vuonna 2017 järjestetään valtakunnallinen 

infrarakentamisen turvallisuuskampanja

 Valtakunnallisessa kampanjassa kaksi sarjaa a) 

maanpäällinen ja b) maanalainen rakentaminen



VUODEN 2017 INFRAN KILPAILUT/KAMPANJAT 

 Vuoden 2017 kampanjat toteutetaan ”vanhoilla” MVR-

kriteereillä eli vuonna 2010 päivitetyn ohjeen mukaan.

 MVR-kriteerejä uudistetaan vuoden 2017 aikana. 

 Ilmoittautuminen 1.6.2017 asti : Ari Kähkönen infra ry

Ari.kahkonen@inra.fi tai  jukka.hietavirta@avi.fi

 Kampanjatiedote: http://www.rakennusteollisuus.fi

mailto:Ari.kahkonen@inra.fi
mailto:jukka.hietavirta@avi.fi


2016 MVR-kilpailu; kohdentuminen
 MVR-mittaukset kohdennetaan päätoteuttajiin

 Räjäytys- ja louhintatyöt,

 Tunnelit

 Sillat

 Maarakennustyöt: pohjanvahvistus, talonrakennuksen 

maatyöt yms.

 Yhdyskuntatekniikka

 Väylät, satamat

 Pilaantuneiden maiden kunnostus

 Ym. liittyvät rakennustekniset työt



Kilpailuun osallistuminen ja sarjajako

 11 ilmoittautunutta yritystä, joista 10 mukana yritys- ja 

työmaakilpailussa

 Yhdellä ilmoittautuneella ei ollut MVR-mittaukseen soveltuvaa 

työmaata

 Yksi MVR-mittaus per työmaa (kohteet ennakkoilmoitusten 

perusteella), Tavoitteena työmaat, joissa havaintoja yli 50.

 Palkitaan kolme parasta työmaata ja kolme parasta yritystä



Kilpailun sarjajako ja palkitseminen

 A) Yritystason arvioitikriteerit:

1)MVR-mittausten keskiarvo; painoarvo 70% (vuonna 2017 

65%)

2)Muuttuva osio 15% (vuonna 2017: 10 %)

3)Tapaturmataajuus  15%  (2017: 25%)

B) Työmaataso:

MVR-mittaus.



MVR kilpailusäännöistä, työmaataso

 Työmaa suljetaan pois, jos :

1. Sattuu kuolemaan johtanut tapaturma 

2. Sattuu vakava tapaturma  ( 1ja 2 ml. ali- ja sivu-urakat)

3. Työntekijäluettelo ei ole ajantasainen



Muuttuva osio 2016 / Kulkutiet ja väylät
A) Väylien ja kulkuteiden ylläpito:

 Kulkuteiden ja työmaateiden tasaisuus ja kantavuus

 Kulkutiet aluesuunnitelmassa

 Liikenteen ohjaus / valmius liikenteen ohjaukseen

 Liukkauden ja pölyn torjunta

 Yhteistyö tienpitäjän (esim. nopeusrajoitusten alentaminen työmaan 

kohdalla)

B) Ohjeet työntekijöille:

 Ilmoitusmenettely turvallisuushavainnoista 

 Ohjeet radiokuulosuojaimien käytöstä (toivottavasti kielletty!)

C) Hyvät käytännöt/ Innovaatiot

Mitä hyviä käytäntöjä  työmaalla on kulkuteiden turvallisuuden 

parantamiseksi?



VUODEN 2016 TULOKSISTA:

 Yrityssarjan tulosten keskiarvo välillä 84,1- 96,2  %

 Paras yksittäinen työmaa 97,4 %

 Kaikilla kilpailutyömailla oli ajantasainen työntekijäluettelo

 Ilmoitetut tapaturmataajuudet välillä 0,0 - 77,83 



 Kilpailuun osallistuneiden yritysten työmailla sattui yksi 

vakava tapaturma; puristuminen kalliorintauksen ja 

poravaunun puomin väliin. (sairausloma yli 60 vrk). 

Työmaa on sääntöjen mukaan poistettu kilpailusta. 

(riippumatta siitä, liittyykö tapaturmaan 

turvallisuussäädösten laiminlyöntiä)

 Mikrotapaturmista yleisimpiä ovat kaatuminen, 

liukastuminen ja esineisiin satuttaminen (haavat, viillot 

yms.)



MVR-indeksit ka. 92,7 %, 2016
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MMVR-Indeksit

 Vuonna 2015 MVR-mittarin keskiarvo oli kilpailun 

historian korkein 95,2.

 2016 ka. oli 92,7.

 Keskiarvon pudotus on tullut työskentelyn 

osaindeksistä ( 92.1------87,0)

 2000-luvulla turvallisuuskilpailussa kokonaisindeksi 

on jäänyt alle 90 %:n kerran, 90-luvulla indeksi ei 

ylittänyt 90 %:a kertaakaan. Kriteerit tiukkenivat 

2010.

Kehitystä on pitkällä aikavälillä tapahtunut!



2017 MVR-KILPAILU JA VALTAKUNNALLLINEN 

KAMPANJA

 Ilmoittautuminen 1.6.2017 mennessä:

Ari Kähkönen / Infra ry

ari.kahkonen@infra.fi

Jukka Hietavirta/ Aluehallintovirasto-

jukka.hietavirta@avi.fi

mailto:ari.kahkonen@infra.fi

