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Kilpailutiedote 11.12.2020 
 
 

 

 

 

”Turvallisuus alkaa minusta” -työturvallisuuskilpailu vuonna 2020 
 
 

Rakennusteollisuus RT ry:n talonrakennustoimiala ja RAKLI ry järjestävät yhdessä yhteistyökumppaniensa 
kanssa jälleen vuonna 2020 valtakunnallisen ”Turvallisuus alkaa minusta” työturvallisuuskilpailun. 

 
Järjestäjien yhteistyökumppaneina ovat INFRA ry, Rakennusliitto, Ammattiliitto Pro, Työsuojeluhallinto ja 
Työturvallisuuskeskus. 

 
Kilpailun tavoitteena on löytää Suomessa toimiva talonrakennustyömaa, jossa työturvallisuusasiat ovat 
hoidettu esimerkillisellä tavalla. 

 

 

Kilpailun toteutus ja osallistuminen 

Kilpailuun voi osallistua rakennusyrityksen kiinteä toimipiste (pää-/aluekonttori) siten, että toimipiste voi 
ilmoittaa yhdessä kohteen rakennuttajan kanssa enintään yhden työmaan kutakin Talonrakennusteollisuus ry:n 
piiriyhdistyksen aluetta kohden (ks. karttaliite).   
 
Kohdetta rakentavan yrityksen on oltava kohteen päätoteuttaja ja työmaasta on tehtävä ennakkoilmoitus 
aluehallintovirastoon. 

 
Kilpailuun osallistuvan työmaan tulee olla pääosin käynnissä 1.3.- 31.12.2020 välisenä aikana seuraavasti: 

• uudiskohteen ollessa kyseessä työmaan runkovaiheen töitä tulee sijoittua maaliskuun-kesäkuun   
väliselle ajanjaksolle 

• korjauskohteen ollessa kyseessä tulee työmaan olla käynnissä ko. ajanjakson ajan 

 

 

Ilmoittautuminen 29.2.2020 mennessä 
 
Ilmoittautuminen tulee tehdä sähköisesti oheisen linkin kautta. Viimeisen ilmoittautumisajankohdan jälkeen 
mahdollisesti saapuneita ilmoituksia ei hyväksytä mukaan kilpailuun. 
 
Kilpailuun ilmoittautuessaan yritys/toimipiste/työmaa nimeää yhteyshenkilön, joka vastaa tarvittavasta 
sisäisestä tiedotuksesta ja kilpailun piiriin kuuluvan toiminnan järjestelyistä. Samassa yhteydessä myös tulee 
ilmoittaa myös rakennuttajan yhteyshenkilö ja turvallisuuskoordinaattori.  

 
Linkki: Ilmoittautuminen vuoden 2020 työturvallisuuskilpailuun  

 

 

 

 

https://my.surveypal.com/Valtakunnallinen-tyoturvallisuuskilpailu-2020
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Turvallisuuden arviointi ja mittaukset 
 

Kilpailun toteutus tapahtuu normaalin tuotantotoiminnan luontevana osana. 
Työmaiden turvallisuuden tasoa arvioidaan kilpailussa kahdella osa-alueella, jotka ovat: työmaan yleinen 
turvallisuustaso ja työmaiden työtapaturmien määrä.  
 
Maalis-kesäkuun aikana kilpailutyömaille tehtävän TR-mittauksen perusteella syksyn loppukilpailuun menee 10 
parasta työmaata TR- kriteereillä mitattuna, kuitenkin niin, että jokaiselta (viideltä) AVI-alueelta menee jatkoon 
vähintään yksi työmaa, jos sen TR-taso mittauksessa on minimissään 95 %. 
 
Kilpailuprosessi on kuvattu yksityiskohtaisesti erillisessä liitteessä. 

 
 
Osa-alueiden sisältö ja painoarvot: 

 

1. Työmaan yleinen turvallisuustaso TR-mittauksella, (80 %) 

 

TR -mittarilla arvioitavia kohteita ovat: 

• Työskentely 

• Telineet, kulkusillat, ja tikkaat 

• Koneet ja välineet 

• Putoamissuojaus 

• Sähkö ja valaistus 

• Järjestys 

• Jätehuolto 

• Pölyisyys 

 

2. Työtapaturmien kokonaismäärä kilpailutyömaalla (20%) 
 

Kilpailussa otetaan huomioon työmaan työtapaturmien kokonaismäärä myös ali- ja sivu-urakoitsijat ja 
mahdollinen vuokratyövoima mukaan luettuna. Työmatkatapaturmia ei oteta huomioon. 

 
Tapaturmalla tarkoitetaan tässä kohtaa vähintään yhden (1) vuorokauden poissaolon aiheuttanutta 
tapaturmaa (= tapaturmapäivä + seuraava työpäivä). 

 

Mikäli työmaalla sattuu kilpailun aikana kuolemaan johtanut työtapaturma tai kaksi (tai useampi) vakavaa 
työtapaturmaa (vähintään 30 pv:n poissaoloon johtanut työtapaturma) myös ali- ja sivu-urakoitsijat ja 
mahdollinen vuokratyövoima mukaan luettuna, työmaa ei voi jatkaa kilpailussa ko. onnettomuuden jälkeen. 

 
Tiedot loppukilpailuun osallistuneiden työmaiden työtapaturmista pyydetään koko vuoden osalta (1.1.2020 - 
31.12.2020) erillisellä lomakkeella. Kyselyyn sisältyy myös selvityspyyntö tapaturmien laadusta ja 
vakavuusasteesta (=millainen tapaturma ja mikä on mahdollisen poissaolon kesto). 
 

3. Osa-alueiden pisteytys kilpailussa  
 

- 100,0 p maksimi, painoarvot kuten ennen 
o TR-osio, pisteytys: 0,8 x [TR-tulos] 
o TT-osio, pisteiden porrastus kiinteästi: 

▪ tapaturmataajuus 0  20,0 p 
▪   0 < tapaturmataajuus < 20 15,0 p 
▪ 20 ≤ tapaturmataajuus < 30 10,0 p 
▪ 30 ≤ tapaturmataajuus   0,0 p 

 
   Tasatilanteessa enemmän työtunteja ilmoittanut työmaa voittaa. 
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Tapaturmien ilmoittamista koskeva velvoite on syytä sopia kunkin urakoitsijan kanssa esimerkiksi urakan 
urakkaneuvottelussa / -sopimuksessa, aloituspalaverissa tai muulla tavoin. 
 

 

Työmaatarkastukset ja arvioinnit  
 

Työmaatarkastukset ja TR-mittaukset kilpailutyömailla suorittaa aluehallintovirastojen työsuojelun 
vastuualueen tarkastajat.  

 
 

Palkitseminen 
 

Kilpailussa palkitaan työturvallisuudeltaan em. kriteereillä arvioitu paras työmaa Suomessa.  
 
Kilpailun ohjausryhmä pidättää itselleen oikeuden päättää voittajan lopullisesta valinnasta tärkeinä pitämiensä 
kriteerien puitteissa. 
 

 

Kustannuksiin osallistuminen 
 

Kilpailuun osallistuvat yritykset vastaavat: 

• tiedotustilaisuuksiin ja työmaan tarkastuskäynteihin osallistuvan yrityksen oman henkilöstön 
palkkakustannuksista sekä 

• tapaturmatietojen selvittämisestä ko. työmaan osalta oman työvoiman lisäksi myös ali- ja 
sivu-urakoitsijoiden ja mahd. vuokratyövoiman osalta. 

 
 

Kilpailun päätöstilaisuus ja voittajan palkitseminen 
 

Kilpailun päätöstilaisuus ja voittajan palkitsemistilaisuus järjestetään 2021 kevään aikana. 

 
 
Tervetuloa mukaan! 

 

 
Helsingissä 11.12.2020 

 
 

 
 

 
 
 
Liitteet:  Kilpailuprosessin tiivistetty kuvaus  
  Kartta Talonrakennusteollisuus ry:n piirijaosta 


