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MVR-mittauksesta 1/2

• MVR-mittari on maa- ja vesirakentamisen työmaiden 
työolosuhteiden ja -turvallisuuden arviointimenetelmä. 

• MVR-mittauksella voidaan korvata työmaiden lakisääteisen 
viikottainen kunnossapitotarkastus.

• Mittauksessa käydään silmämääräisesti läpi koko työmaa ja 
kirjataan sekä kunnossa olevat että parannusta vaativat asiat. 
Näistä laskemalla saadaan MVR-taso indeksinä, jonka yksikkönä 
on prosentti. Esimerkiksi MVR- taso 90 % merkitsee, että 90 
prosenttia mitattavista asioista oli kunnossa.

• MVR-mittauksen tavoitteena ei ole saada tulokseksi 100%’a, 
vaan löytää puutteet sekä korjata ne. Jos mittaustulos on 100 
%, eli kaikki havainnot ovat oikein-havaintoja, on syytä harkita, 
ovatko mittausperusteet kunnossa

• Parannusta vaativista asioista annetaan korjauskehotus niistä 
vastuussa olevalla taholle. Seuraavissa tarkastuksissa 
varmistetaan, että puutteet on korjattu.
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• MVR-mittari kehitettiin 1990-luvun lopulla ja sitä päivitetty 
vuosien varrella useaan otteeseen. 

• Viimeisimmän päivityksen (2017) yhtenä tavoitteena on ollut 
täsmentää ohjeistusta ja arviointikohteita, jotta mittaus mm. 
teiden kunnossapitotöissä ja tunnelirakentamisessa olisi 
selkeämpää. 

• Päivityksessä mittarin periaatteet ja rakenne on pysynyt 
entisellään. 

• Vastaavia työmaan turvallisuustason työkaluja ovat 
talonrakennuksen TR-mittari, asfalttiasemien ja -työmaiden 
Asfalttimittari sekä murskauslaitosten ja -työmaiden 
Murskamittari. 
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MVR 2017 – täsmennyksiä (1/6)

Yleistä
• MVR-mittarointi edellyttää riittävästi havaintoja (> 50 kpl). 

• Jos havaintoja tulee vähän, on suositeltavampaa käyttää 
Maarakennustyön kunnossapitotarkastuksen lomaketta MVR-
mittarin sijaan.

• Koneille tulee tehdä tarkastukset ennen käyttöönottamista 
työmaalla, jolloin koneen kunto ja varusteet tarkastetaan 
perusteellisemmin.
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1. Työskentely ja koneenkäyttö: 
• Työntekijöistä tehdään yksi havainto per työntekijä. 

Huomioidaan kaikki työmaalla tarkastushetkellä olevat eli myös 
aliurakoitsijoiden työntekijät, mittamiehet, suunnittelijat, jne.

• Saman työntekijän riskinotto ja henkilökohtaisen suojaimen 
käytön laiminlyönti aiheuttaa vain yhden väärin-merkinnän. 

• Toisaalta yhdestä puutteesta voi tulla kaksi merkintää. Jos esim. 
työkoneen peruutushälytin ei toimi, tulee väärinmerkintä sekä 
työskentelystä (kuljettajan riskinotto, kohtaan ’Suojainten 
käyttö  ja riskinotto’) että työkoneesta (kohtaan ’Kalusto’)

• Vaadittavia suojavarusteita ja riskinottoa on täsmennetty. 
Esimerkiksi kypärässä tulee olla leukahihna, tunnelilouhinnassa 
työntekijällä tulee olla henkilökohtainen pelastautumislaite ja 
työskentely rusnaamattomalla alueella katsotaan riskinotoksi.
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2. Kalusto: 
• Kaluston osalta tehdään yksi havainto työkoneesta 

lisälaitteineen sisältäen työskentelyalustan.

• Kunnossapitokaluston kunto tarkastetaan samalla kun käydään 
työmaalla katsomassa työntekoa.

• Myös emulsiopanostuslaitteet ja pelastautumiskontit 
havainnoidaan.

• Nostoapuvälineistä tulee löytyä merkintä suurimmasta 
sallitusta kuormasta ja tarkastuksesta sekä CE-merkintä.

• Sähköistyksen erityispiirteet huomioidaan työlajikohtaisesti. 
Esimerkiksi tunnelilouhinnassa huomioidaan VYK-keskukset 
sekä häntä-, runko- ja heittokaapelit.
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3. Suojaukset ja varoalueet: 
• Tunnelissa pääsy juuri ruiskubetonoidulle tai rusnaamattomalle

alueelle tulee olla estetty vähintään vaarasta kertovalla kyltillä 
ja huomioaidalla.

• Jyrkissä rintauksissa tai putoamisvaarallisilla paikoilla 
työskentelevät koneet kuten poravaunut on ankkuroitava.
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4. Ajo- ja kulkuväylät: 
• Jalankulun lisäksi huomioidaan myös pyöräily eli kevyt liikenne 

kokonaisuudessaan.

• Jokaisesta liikennemerkistä ja liikenteenohjauslaitteesta 
tehdään oma havainto, myös puuttuvista merkeistä. Lamellit, 
sulkupylväät ja sulkukartiot havainnoidaan alueittain.

• Yli kuusi kuukautta kestävissä maanalaisissa louhintakohteissa 
varmistetaan myös pelastautumisen järjestäminen tekemällä 
yksi havainto kustakin poistumistiestä.

• Tarkistetaan, että liikennejärjestelyt ovat ohjeistuksen mukaiset 
sekä liikenteenohjauslaitteet ja -merkit ovat näkyvät ja puhtaat.

• Työmaateillä ei saa olla liikennöintiä haittaavia, vedellä 
täyttyneitä kuoppia. Pölynsidonnasta ja liukkaudentorjunnasta 
tulee olla huolehdittu.
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5. Järjestys ja varastointi: 
• Havainnoidaan myös liuossuolasäiliöt (ei saa ole näkyviä 

vaurioita tai vuotoja) ja kaasupullot (säilytetään pystyasennossa 
lukituissa häkeissä).

• Maanalainen räjähdevarasto on sijoitettava mahdollisimman 
etäälle vakituisista työpisteistä ja siten, että alueella 
suoritettava räjäytys ei vahingoita varastoa. 

• Emulsiopanostuksen raaka-aineiden varastot tulee olla merkitty 
ja lukittu.

• Havainnoidaan ilmanlaatu ja pölynhallinta aistinvaraisesti. 
Varmistetaan, että pölynhallinta on hoidettu asianmukaisesti. 
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Kunnossapidon mittauslomake
Käytetään MVR-mittarin sijaan jos työmaalta tulee havaintoja vain vähän (<50 kpl)
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Materiaali saatavilla INFRA’n nettisivuilla

• Mittari ja lomakkeet ovat saatavilla INFRA’n nettisivuilta
osoitteesta www.infra.fi/tyoturvallisuus. 

• Kaikki materiaali on sekä suomen- että ruotsinkielisenä.

• Painettua MVR 2017-mittariohjetta saa seuraavilta: 
• Ari Kähkönen, 050-5116770 (ari.kahkonen@infra.fi)

• INFRA’n piiriyhdistysten toiminnanjohtajat 

(ks. www.rakennusteollisuus.fi/INFRA/INFRA-ry/Piiriyhdistykset)

http://www.infra.fi/tyoturvallisuus
mailto:ari.kahkonen@infra.fi
http://www.rakennusteollisuus.fi/INFRA/INFRA-ry/Piiriyhdistykset/

