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Kiviainesalan turvallisuuskilpailusta 

• Infra ry:n Kiviainesalan turvallisuuskilpailu käynnistyi vuonna 2007 alan omasta aloitteesta

• Kilpailun tavoitteista vuodelta 2007:
”Kilpailun tavoitteena on parantaa alan imagoa, turvallisuustasoa sekä tehdä turvallisuustasoa mittaava Murskamittari tunnetuksi ja 
saada mittari laajaan käyttöön alan yritysten keskuudessa. Kilpailun avulla on tarkoitus levittää positiivista turvallisuushenkeä alan 
toimijoiden keskelle”

• Kilpailua käytiin vuosina 2007-2013

• Kilpailu laitettiin tauolle 2014 ja koulutettiin Infra ry:n toiminnanjohtajat opastamaan kiviainesalan 
toimijoita mm. Murskamittarin käyttöön ja muuhun turvallisuusaktivointiin

• Kilpailua jatketaan alan päätöksellä vuonna 2018

• Kilpailun alkuperäinen tavoite on edelleenkin ajankohtainen



Kiviainesalan turvallisuuskilpailusta 

• Kiviainesalan turvallisuuskilpailuun otti osaa vuosina 2007-2013 yhteensä 15 eri yritystä

• Kiviainesalan turvallisuuskilpailussa on arvioitu 71 murskauslaitosta ja työkohdetta

• Jokaisena seitsemänä vuonna on kilpaillut kolme yritystä

• Viimeisenä kuutena vuonna viisi yritystä



1994 2013



Infra ry:n Kiviainesalan turvallisuus-
kilpailun tuloksia 2007-2013

▪ Vuonna 2007 mittausten ka. oli 89,2 %

▪ Vuonna 2008 mittausten ka. oli 93,8 %

▪ Vuonna 2009 mittausten ka. oli 96.9 %

▪ Vuonna 2010 mittausten ka. oli 92,5 %

▪ Vuonna 2011 mittausten ka. oli 94,3 %

▪ Vuonna 2012 mittausten ka. oli 96,6 %

▪ Vuonna 2013 mittausten ka. oli 97,5 %

Vuonna 2010 Murskamittarin kriteeristöä kiristettiin 

▪ Vuonna 2007 paras indeksi oli 98,4 % ja heikoin indeksi 74,3 %   
=> 24,1 

▪ Vuonna 2008 paras indeksi oli 99,2 % ja heikoin indeksi 87,4 %

▪ Vuonna 2009 paras indeksi oli 98,8 % ja heikoin indeksi 90,6 %

▪ Vuonna 2010 paras indeksi oli 97,6 % ja heikoin indeksi 84,5 %

▪ Vuonna 2011 paras indeksi oli 98,5 % ja heikoin indeksi 84,9 %

▪ Vuonna 2012 paras indeksi oli 99,1 % ja heikoin indeksi 90,4 %

▪ Vuonna 2013 paras indeksi oli 99,0 % ja heikoin indeksi 95,4 % 
=> 3,6 



Infra ry:n Kiviainesalan turvallisuus-
kilpailun tuloksia 2007-2013

▪ Parhaan kolmanneksen ka. 2007 oli 96,2 % ja huonoimman kolmanneksen ka. 81,7 %

▪ Parhaan kolmanneksen ka. 2008 oli 97,9 % ja huonoimman kolmanneksen ka. 89,1 %

▪ Parhaan kolmanneksen ka. 2009 oli 98,6 % ja huonoimman kolmanneksen ka. 94,4 %

▪ Parhaan kolmanneksen ka. 2010 oli 97,0 % ja huonoimman kolmanneksen ka. 86,8 %

▪ Parhaan kolmanneksen ka. 2011 oli 97,3 % ja huonoimman kolmanneksen ka. 90,0 %

▪ Parhaan kolmanneksen ka. 2012 oli 98,6 % ja huonoimman kolmanneksen ka. 93,8 %

▪ Parhaan kolmanneksen ka. 2013 oli 98,7 % ja huonoimman kolmanneksen ka. 96,5 %



Parantunut turvallisuustaso ja
sen hyödyt
• Mitä paremmassa kunnossa työympäristö on, sitä pienempi on tapaturmien mahdollisuus
• Rakennusalan tapaturmista noin puolessa taustalla on liukastuminen tai kompastuminen, johtuen  mm. työmaa- tai kulkuteiden 

liukkaudesta, huonosta järjestyksestä, varastoiduista materiaaleista 

• Ennakointi ja suunnitelmallinen toiminta parantavat myös turvallisuustasoa ja turvallisuusajattelua

• Kun työympäristö on siisti, ei sitä myöskään niin helposti ”sotketa”. Tai kun toiminta on yrityksessä 
johdonmukaista ja suunnitelmallista, on se sitä yleisesti myös kaikilla työntekijöillä

• Kun paikat ovat kunnossa ja toiminta on ammattitaitoista, todennäköisesti tilaajakin tietää saavansa 
laadukasta lopputuotetta

• Huolto- ja kunnossapitotyöt ovat riskialttiita työvaiheita, varsinkin työmaaolosuhteissa. Mitä 
helpommin em. työt on tehtävissä, sitä pienempi on tapaturman mahdollisuus ja työvaiheen kesto 
myös lyhenee

• Ja kaikki nämäkin asiat vaikuttavat lopulta ja pitkällä aikavälillä ”euroihin”



Kiviainesalan turvallisuuskilpailu 
2018
Kilpailun säännöt:

• Yritys ilmoittaa kaikki murskauslaitoksensa kilpailuun ja niistä arvotaan mikä / mitkä kohteet tarkastetaan

• Kilpailu järjestetään laitoskohtaisesti, vähintään 2-vaiheisille murskauslaitoksille. Kilpailussa mitataan yritykseltä korkeintaan kaksi 
laitosta

• Tarkasteltavaan kokonaisuuteen kuuluvat kaikki tuotantovaiheet ja kaikki alueella työskentelevät, mukaan lukien aliurakoitsijat 
Murskamittarin kriteeristön mukaisesti

•Mittauksissa keskitytään turvallisuuteen ja sen parantamiseen. Sen sijaan laitoksen iällä, mallilla tai koolla ei ole merkitystä
tulokseen

• Työmaalle tehdään yksi Murskamittari-mittaus, jolla arvioidaan työmaan yleinen turvallisuustaso. Työmaakäynnin yhteydessä 
tehtävällä kyselyllä selvitetään tuotantohenkilökunnan tietoisuutta toimipisteen lupatilanteesta ja -ehdoista tuotannon 
näkökulmasta keskeisiltä osin. Lisäksi käynnin yhteydessä kartoitetaan toimipisteen hyviä käytäntöjä ja innovaatioita

• Lopullinen tulos lasketetaan painotettuna keskiarvona seuraavasti:

1. Murskamittari-tulos 70 %

2. Kysely lupavelvoitteista 20 %

3. Hyvät käytännöt ja innovaatiot 10 %



Kiviainesalan turvallisuuskilpailu 
2018

Kilpailuaika:

• Ilmoittautuminen 28.2.2018 mennessä Infra ry:n erillisen ohjeen mukaisesti

• Kilpailumittaukset suoritetaan kesä-marraskuun 2018 välisenä aikana

Kilpailusarjat:

1. Parhaan käytännön esille tuova laitos. Tuomari arvioi mittauskäynnin aikana ja myös yritys voi 

ehdottaa parasta käytäntöä viimeistään mittauskäynnin yhteydessä

2. Parhaan kokonaistuloksen saavuttanut tracklaitos

3. Parhaan kokonaistuloksen saavuttanut kiinteälaitos



Murskamittari 2020



Murskamittari 2020

• Murskamittaria ja sen kriteeristöä on päivitetty kerran vuonna 2010

• Nyt on hyvä hetki tehdä seuraava päivitys

• Murskamittari 2020:n osalta päivitystarpeita on mm.
• työntekijöiden henkilökohtaisen suojautumisen osalta

• pienkaluston osalta

• laitoksen ja ympäristön pölyämisen sekä pölyntorjunnan tason havainnoinnin osalta 

• mahdollisesti muiden päätettävien asioiden osalta.

• Murskamittarin pääperusteet ja havainnointi pysyvät kuitenkin samoina.


