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 Kilpailutiedote  

Talonrakennusteollisuuden Uudenmaan piiri ry   11.1.2017 
  
  

  
 
 

Turvallisesti 2000 –luvulla työturvallisuuskilpailu 2017 osana  
”Nolla tapaturmaa rakennusteollisuudessa 2020” -hanketta 
 

Rakennusteollisuus RT ry asetti vuoden 2010 alussa tavoitteen, jonka mukaan liiton eri toimialojen 
jäsenyritysten tulee saada tapaturmat minimiin vuoteen 2020 mennessä.  

 

Kilpailun tavoite 
 
Alueellinen työturvallisuuskilpailu on yksi keino edistää Nolla tapaturmaa 2020 -tavoitteen saavutta-
mista RT:n talonrakennustoimialan piirissä. Toivommekin, että mahdollisimman moni jäsenyritys voi 
osallistua kilpailuun.  
 
 

Osallistuminen 
 
Kilpailuun osallistumisen perusedellytyksenä on, että yrityksen ylin johto on ilmoittanut sitoutumi-
sensa Rakennusteollisuus RT:n nolla tapaturmaa 2020 –tavoitteeseen. Johdon sitoutuminen tulee olla 
tehty viimeistään 31.1.2017 mennessä.   
Linkki:  
http://www.rakennusteollisuus.fi/Tietoa-alasta/Tyoturvallisuus/Ylin-johto-sitoutuu-tyoturvallisuuteen/Tee-sitoumus/  

 
Kilpailuun osallistuu vuonna 2017 ilman erillistä ilmoittautumista jokainen edellä mainitun sitoumuk-
sen tehnyt Talonrakennusteollisuuden Uudenmaan piiri ry:n jäsenyritys, jolla on käynnissä Uuden-
maan piirin alueella yksi tai useampia työkohteita, joista on tehtävä ennakkoilmoitus aluehallintovi-
raston työsuojeluvastuualueen toimistoon.    

Lisäksi kilpailuyritysten tulee olla työkohteissa valtioneuvoston päätöksen rakennustyön turvallisuu-
desta (205/2009) tarkoittamalla tavalla päätoteuttajana tai päätoteuttajan "roolissa".  

HUOM! Mikäli jäsenyritys ei halua osallistua kilpailuun, tulee yrityksen toimitusjohtajan tehdä siitä 
erikseen ilmoitus 31.1.2017 mennessä Talonrakennusteollisuuden Uudenmaan piirin toimistoon säh-
köpostitse ahti.niskanen@rakennusteollisuus.fi tai  hannu.makinen@rakennusteollisuus.fi.i  

 
Kilpailuun voivat osallistua myös RAKLI ry:n talonrakennusalan projektinjohtopalveluja tarjoavat jä-
senyritykset.  
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Toteutus ja kilpailutyömaiden valinta 
 
Kilpailun toteutus tapahtuu normaalin tuotantotoiminnan luontevana osana. Kilpailutyömaat valitsee 
Etelä-Suomen aluehallintoviraston työsuojeluvastuualue työmaiden ennakkoilmoitusten perusteella. 

 
Sarjat 

 
Kilpailussa on kaksi sarjaa vuoden 2016 liikevaihdon mukaan laskettuna: 
 
1. Isot yritykset, joiden liikevaihto oli yli 50 miljoonaa euroa vuonna 2016. 
2. PK-yritykset, joiden liikevaihto oli korkeintaan 50 miljoonaa euroa vuonna 2016. 

 
Työturvallisuuden arviointi kilpailussa 
 

Työturvallisuutta arvioidaan kilpailussa yritys- ja työmaatasolla. Yritystason arviointi voidaan tehdä, 
mikäli vähintään yrityksen kolmelle eri työmaalle tehdään tarkastus TR-mittaria käyttäen. Työ-
maille tehdään yksi TR-mittaus kilpailuun liittyen. 

 
Yritystaso / Yrityssarja  
 
Yrityssarjassa turvallisuuden arviointi koostuu seuraavista osa-alueista: 
1. Työmaan yleinen turvallisuustaso, TR-mittaus (painoarvo 65 %). Aluehallintoviraston tarkastaja te-
kee TR-mittauksen. 
2. Kilpailuyrityksen ja aliurakoitsijoiden työtapaturmien määrä vuonna 2017 (painoarvo 10 %). Talon-
rakennusteollisuuden Uudenmaan piiri pyytää tapaturmatiedot vuoden lopussa.  
3. Muuttuva osio: Suojavaatetus ja suojaimet (painoarvo 25 %). Tarkastaja tekee havainnot työstä ja 
arvioi sen pohjalta, ovatko suojaimet oikein valittu. Muuttuva osio johdetaan TR-mittauksen työsken-
telyindeksistä.  
 
Työmaataso / Työmaasarja 
 
Työmaasarjassa mitataan työmaan yleinen turvallisuustaso TR-mittarilla mitattuna.  
 

Palkitseminen 

 
Kilpailussa palkitaan 
- yrityssarjassa voittajat molemmista sarjoista (isot/pk), 
- työmaasarjassa paras työmaa molemmista sarjoista (isot/pk).  
 
Lisäksi parhaan TR -indeksin saavuttanut yritys voittaa Etelä-Suomen aluehallintoviraston lahjoitta-
man kiertopalkinnon vuodeksi kerrallaan omakseen.  
 
Kilpailussa huomioidaan myös työturvallisuusasiansa hyvin hoitanut rakennuttaja sekä ali- tai sivu-
urakoitsija. 
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Kilpailun ohjausryhmä ottaa huomioon myös työmailla tapahtuneet vakavat ja kuolemaan johtaneet 
työtapaturmat. 

 
Yrityksen yhteyshenkilö 

 
Kun kaikki kilpailussa mukana olevat yritykset ovat selvillä, pyydetään jokaista yritystä nimeämään 
kilpailuun yhteyshenkilö, joka vastaa tarvittavasta yrityskohtaisesta tiedotuksesta ja kilpailun piiriin 
kuuluvan toiminnan järjestelyistä edustamassaan yrityksessä. 
 

Kustannuksiin osallistuminen  
 
Kilpailuun osallistuvat yritykset vastaavat tiedotustilaisuuksiin ja työmaan tarkastuskäynteihin osallis-
tuvan yrityksen oman henkilöstön palkkakustannuksista sekä tilastoihin tarvittavien lähtötietojen sel-
vittämisestä. 

Kilpailun päätöstilaisuus ja palkintojen jako  

Tilaisuus järjestetään kevättalvella 2018.  

 
Lisätiedot 
 
Talonrakennusteollisuuden Uudenmaan piiri ry:n toimisto: 

- asiamies Ahti Niskanen, puh. 050 548 1694 
- asiamies Juha Suvanto, puh. 050 344 9669 
- asiamies Ville Wartiovaara, puh. 040 564 7939 
- aluepäällikkö Hannu J. Mäkinen, puh. 0500 602 415 

 
 

Työturvallisuuskilpailu 20 vuotta -juhlaseminaari ja vuoden 2016 kilpailun  
päätöstilaisuus ja palkintojen jako  

Työturvallisuuskilpailu 20 vuotta -juhlaseminaari ja vuoden 2016 kilpailun päätöstilaisuus ja palkinto-
jen jako ovat 1.3.2017. Tilaisuus on koko päivän mittainen tapahtuma.  

Paikka on Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Etera, Auditorio, Pasilankatu 4 B, Helsinki. 

 
Tervetuloa mukaan! 

 
 
 
Talonrakennusteollisuuden Uudenmaan piiri ry 

 
Hannu J. Mäkinen, aluepäällikkö 


