
Rakennusalan turvallisuusyhteistyön jatkaminen 
Luovan perustamisen yhteydessä

Taustaa

Rakennusalan työsuojeluviranomaisten ja yritysten sekä työmarkkinajärjestöjen yhteistyötä on kehitetty pit-
kään ja sillä on saavutettu erinomaisia tuloksia työturvallisuuden paranemiseen. Vahvimpana alan työturval-
lisuuden paranemiseen vaikuttavana tekijänä ovat olleet yhteiset työturvallisuuskilpailut, joista ensimmäiset 
käynnistettiin jo 1990-luvulla.

Kun kilpailujen arviointi- ja tarkastuskäytännöksi otettiin talonrakentamisen TR-mittari (myöhemmin 
myös infrarakentamisen MVR- ja muut alan työturvallisuutta mittaavat menetelmät), luotiin alalle yhteinen, 
selkeän mitattavan tuloksen antava tapa työmaiden turvallisuustason todentamiseen. Paitsi viranomaisten 
tarkastuksena, se vakiinnutti paikkansa työpaikkojen ja yritysten omana mittarina. Siitä kehittyi turvalli-
suusjohtamisen väline aina ylimmän johdon työkaluksi asti.

Vakiintuneeksi käytännöksi muodostuneen mittaustavan avulla on selkeästi osoitettavissa alalla järjestet-
tävien työturvallisuuskilpailujen aikana tapahtunut työturvallisuuden kehitys niin työpaikkojen turvallisuus-
tasossa kuin tapaturmataajuudessakin. Alla olevassa kuvaajassa on esitetty Uudenmaan kilpailun tuloksia 
vuosilta 1997-2017. Merkille pantavaa on erityisesti se, kuinka nopeasti uudet 2009 vuoden asetukseen 
tehdyt muutokset saatiin maastoutettua työpaikoille, kun ne vuonna 2010 sisällytettiin uudistettuun TR-mit-
tariin (kuva).  

 Kansainvälisestikin tunnustetulla ja palki-
tulla kilpailulla on alalla vahva yhteinen tuki 
ja kannatus. Viranomaisten tekemä valvonta 
kilpailumittausten muodossa on koettu työ-
paikkojen turvallisuustoimintaa edistäväksi 
ja tukevaksi. Tämä puolestaan on muokannut 
asenteita työturvallisuutta kohtaan alalla ai-
empaa myönteisemmiksi. Sillä on ollut vahva 
vaikutus alan toimijoiden panostuksiin työtur-
vallisuuden parantamiseksi.   

Kilpailujen jatkuminen ja mittareiden käyt-
tö tarkastusmenettelynä

Yhteisenä näkemyksenämme esitämme, että 
alan työturvallisuuskilpailuja tulisi yhteis-
työssä jatkaa ja edelleen kehittää myös Luova-viraston aloittaessa toimintansa. Kuten edellä on esitetty, 
kilpailut ovat mitä tehokkain tapa saada alalla tärkeiksi koetut työturvallisuuden asiat nopeasti maastoutet-
tua työpaikkojen vakiintuneiksi käytännöiksi. Vuosittaisten teemojen avulla on nostettavissa ajankohtaiset 
turvallisuusasiat välittömästi esiin ja mm. säädösmuutokset saadaan nopeasti mukaan mittareihin ja niiden 
kautta työpaikoille. Kilpailut voidaan toteuttaa kaikille yrityksille ja työpaikoille avoimina ja tarvittaessa ne 
voidaan jakaa eri sarjoihin. 

TR- ja MVR-mittarit ovat vakiintuneet alan työpaikkojen turvallisuustason tarkastuskäytännöksi ja tulevat 
sellaisena varmasti myös säilymään. Yhteinen näkemyksemme on, että niiden käyttö myös viranomaisten 
tarkastusmenettelynä tulisi vakiinnuttaa pysyväksi käytännöksi rakennusalalla. 
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