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ITÄ-SUOMEN TYÖTURVALLISUUSKILPAILU 2019

• Talonrakennusteollisuus ry Itä-Suomi, Itä-Suomen aluehallintovirasto ja 
Rakennusliiton itäinen toiminta-alue järjestävät yhteistyössä vuonna 
2019 työturvallisuuskilpailun Talonrakennusteollisuuden Itä-Suomen 
jäsenyritysten työmaiden kesken. Kilpailu ei ole osa valtakunnallista 
työturvallisuuskilpailua.

• Kilpailu ajoittuu välille 02/19-10/19 Jokaisen jäsenyrityksen jokainen 
työmaa on automaattisesti kilpailussa mukana, ellei toimitusjohtaja 
sitä kirjallisesti erikseen kiellä.

• Mittaukset suoritetaan ennakkoon ilmoittamatta työmaittain välillä 
02/19-10/19. Arviointikierroksille suositellaan mukaan työmaan 
työsuojeluvaltuutettua. Mittauksia pyritään suorittamaan kattavasti 
kaikille työmaille. Jäsenyritysten työmaita jää ilman mittausta kilpailun 
aikana. 

228.1.2019Rakennusteollisuus RT



ITÄ-SUOMEN TYÖTURVALLISUUSKILPAILU 2019

• Kilpailussa työturvallisuutta arvioidaan TR-mittauksen lisäksi 
työturvallisuusjohtamisen arviointikaavakkeella ja arvioinnissa huomioidaan 
työmaan vaihe ja tyyppi. Korjausrakentamistyömaat arvioidaan erikseen ja 
uudistyömaista huomioidaan erikseen perustus- ja runkotyövaiheessa olevat 
työmaat ja sisävalmistusvaiheessa olevat työmaat. Uutena vuoden 2019 
kisassa tarkastellaan työmaan taukotiloja ja kemikaaliluetteloa. 

• Kilpailussa yritykset jaetaan kahteen kategoriaan vuoden 2018 mukaisesti. 
Yrityssarjassa palkitaan kolme parasta yritystä. Lisäksi molemmista sarjoista 
palkitaan paras korjausrakentamistyömaa. Uudistyömaista palkitaan paras 
perustus- ja runkotyömaa ja sisävalmistustyömaa. Lisäksi kilpailussa palkitaan 
eniten työturvallisuustasoaan vuodesta 2018 nostanut yritys. Yrityksen 
tapaturmattomuus otetaan mukaan kokonaisarviointiin. Tulosten arvioinnissa 
pyritään huomioimaan havaintojen ja työmaiden vaiheiden välisiä eroja. 
Mittauksia pyritään tekemään ristiin eri tarkastajien kesken.

• Työturvallisuuskilpailun päätösseminaari ja palkintojen jako pidetään 
28.11.2019 Kuopiossa.
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Työturvallisuus-

johtaminen

Kimmo Anttonen



Työmaan perustiedot

• Arvioinnissa mukana TSV:n osallistuminen kierrokselle
• Vaikuttaa työmaan kokonaisarviointiin
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Turvallisuushavaintojen teon toivotaan 
vakiintuvan työmailla

• Tapaturmilla on iso merkitys kokonaisarvioinnissa

• Tapaturmissa huomioidaan vain vuoden 2019 aikana sattuneet 
tapaturmat
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Työmaan turvallisuusjohtamisen mittaus
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1. Työturvallisuus on käsitelty työntekijöiden kanssa 
kirjallisesti viikoittain

• Tässä mitataan viikkopalavereiden pitämistä työturvallisuuden 
johtamisesta.

• Viikkopalaverit työntekijöiden kanssa on pidettävä viikoittain ja 
palavereista on tehtävä kirjallinen dokumentti.

• Kyllä = Työmaalla on esittää kirjallinen dokumentti 
työturvallisuuden käsittelystä viikoittain työntekijöiden kanssa. 
Dokumentista tulee selvästi käydä ilmi, mitä 
työturvallisuudesta on käsitelty.

• Ei = Työmaalla ei ole esittää kirjallista dokumenttia 
työturvallisuuden käsittelystä työntekijöiden kanssa viikoittain
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2. Käynnissä olevien päätyövaiheiden aloituspalaverit 
on pidetty kirjallisesti

• Kohtaa täsmennettiin käynnissä oleviin päätyövaiheisiin 

• Työvaiheiden aloituspalavereissa käydään läpi työvaiheen 
työturvallisuus. Aloituspalaverit ovat olennainen osa työmaan 
työturvallisuusjohtamista, myös työnjohdon vastuukysymyksiä 
määriteltäessä ja ne kannattaa pitää jokaisesta itsenäisestä 
työvaiheesta.

• Kyllä = Työmaalla on esittää pöytäkirjat työmaalla käynnissä 
olevien päätyövaiheiden aloituspalavereista, joissa 
työvaiheiden turvallinen suoritus on käsitelty.

• Ei = Työmaalla ei ole esittää pöytäkirjaa työvaiheiden 
aloituspalavereiden pitämisestä.
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3. Työturvallisuuskoordinaattorin kanssa on pidetty 
kohteen työturvallisuuspalaveri

• Rakennuttajan tärkein työturvallisuussuunnitelma on 
työturvallisuusasiakirja, joka on laadittava kohteen vaatimukset 
huomioiden.

• Suunnitelma tulee käydä läpi rakennuttajan 
työturvallisuuskoordinaattorin kanssa ja sopia kohdekohtaisista 
toimenpiteistä.

• Kyllä = Rakennuttajan työturvallisuuskoordinaattorin kanssa on 
pidetty kohdekohtainen työturvallisuuspalaveri ja keskinäinen 
vastuunjako löytyy pöytäkirjasta.

• Ei = Rakennuttajan työturvallisuuskoordinaattorin kanssa 
pidetystä työturvallisuuspalaverista ei löydy pöytäkirjaa.
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4. Päivitetyt työturvallisuussuunnitelmat ovat 
nähtävillä työntekijöiden taukotilassa.

• Työturvallisuussuunnitelmat tehdään työmaalla käytettäväksi. 
Työturvallisuussuunnitelmat tulee olla nähtävillä 
työmaatoimiston lisäksi työntekijöiden taukotilassa.

• Kyllä = Päivitetyt työmaan työturvallisuussuunnitelmat ovat 
selvästi esillä työntekijöiden taukotilassa.

• Ei = Työmaan työturvallisuussuunnitelmat eivät ole nähtävillä 
työntekijöiden taukotilassa.
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5. Toiminta onnettomuustilanteissa on työmaan 
yhteystiedoin nähtävillä taukotiloissa

• Työmaalla on oltava nähtävillä havainnolliset ohjeet toiminnasta 
onnettomuustilanteissa

• Ohjeet tulee käydä perehdytyksessä läpi ja niissä on oltava kaikki 
tarpeelliset yhteystiedot, myös AVIn yhteystiedot vakavan 
tapaturman ilmoittamista varten.

• Kyllä = Työmaalla on havainnolliset ja yhteystiedoin (osoite ja 
puhelinnumerot) varustettu toimintaohje 
onnettomuustilanteiden varalle näkyvillä työntekijöiden 
taukotilan seinällä ja työmaatoimistossa

• Ei = Työmaalla ei ole näkyvillä toimintaohjetta 
onnettomuustilanteiden varalle tai siitä puuttuu yhteystiedot.
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6. Kunnossapito-ja TR-mittauksien puutteet on 
korjattu ja korjauskirjaukset ovat nähtävillä

• Kunnossapitotarkastuksia ja TR-mittauksia ei tehdä vain 
mittaamisen vuoksi, vaan niissä havaitut puutteet on korjattava 
viipymättä. 

• Kyllä=Kunnossapito- ja TR-mittauspöytäkirjoista löytyvät 
puutteet on korjattu viipymättä ja korjauskuittaukset löytyvät 
pöytäkirjoista

• Ei=Kunnossapito- ja TR-mittauspöytäkirjoista löytyviä puutteita 
ei ole korjattu viipymättä ja/tai korjauksien kuittauksia ei löydy 
pöytäkirjoista.
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7. Putoamissuojaussuunnitelma on tehty

• Työmaan putoamisturvallisuus tulee suunnitella kirjallisesti. 
Putoamissuojaussuunnitelmassa tulee esittää työmaan 
putoamissuojauksen periaatteet ainakin yhdellä kerrostasolla.

• Kyllä = Työmaan kirjallisessa putoamissuojaussuunnitelmassa 
on havainnollisesti suunniteltu työmaan putoamissuojaus 
vähintään yhdellä kerrostasolla.

• Ei = Työmaalla ei ole esittää putoamissuojaussuunnitelmaa
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8. Työmaa-alueen käytön suunnitelmat ja opasteet 
vast. työmaan tilannetta

• Työmaa alueen käytön suunnitelmat tulee päivittää työmaan 
etenemisen mukaan

• Rakennustyömaa tulee varustaa poistumistie ja 
ensiapupaikkaopastein. Työmaa on oltava selvästi rajattu 
ulkopuolisilta, työmaan sisäinen liikenne tulee olla opastettu ja 
työmaan työturvallisuusvaatimukset on oltava selvästi nähtävillä.

• Kyllä = Työmaan alueen käytön suunnitelmat ja opasteet 
vastaavat vähäisiä poikkeamia lukuun ottamatta työmaalla 
vallitsevaa tilannetta

• Ei = Työmaan alueen käytön suunnitelmat ja opasteet eivät 
vastaa työmaan tilannetta tai niitä ei ole tehty/asennettu
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9. Purkutyösuunnitelma ja/tai 
pölyntorjuntasuunnitelma on tehty

• Rakennustyömaan pölynhallinta on osa työmaan turvallisuuden 
suunnittelua niin korjaus- kuin uudiskohteissakin.

• Kyllä = Työmaalla on esittää purkutöistä ja muista pölyävistä 
töistä suunnitelma syntyvän pölyn hallitsemiseksi. 
Korjausrakentamistyömaan purkutöistä on esitettävä erillinen 
suunnitelma.

• Ei = Työmaalla ei ole esittää suunnitelmaa työmaan purkutöistä 
ja/tai pölyntorjunnasta
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10. Onko työkohteen henkilöstötilat työministeriön 
päätöksen 977/1994 mukaiset

• Kyllä = Työmaalla on ajantasainen paikkansa pitävä luettelo 
työmaalla työskentelevistä henkilöistä

• Ei = Työmaalla ei ole esittää paikkansa pitävää luetteloa 
työmaalla työskentelevistä henkilöistä
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• Tarkennus 3§

• Henkilöstötilat eivät saa olla urakkarajan sisällä, mutta 
remontoitavan rapun naapuritiloja saa käyttää.
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• Tarkennus 9§

• Miesten wc-tiloissa ei tarvitse olla pisoaaria vaan pelkkä wc-
istuin riittää.



10. Onko työkohteen henkilöstötilat työministeriön 
päätöksen 977/1994 mukaiset

• Kyllä = Työmaan henkilöstötilat täyttävät työministeriön 
päätöksen vaatimukset

• Ei = Työmaan henkilöstötilat eivät täytä työministeriön 
päätöksen vaatimuksia
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11. Nostureiden ja henkilönostimien 
käyttöönottotarkastuksista on allekirjoitetut 
pöytäkirjat

• Kyllä = Työmaalla on esittää työmaalla käytössä olevista 
nostureista ja henkilönostimista allekirjoitetut pöytäkirjat

• Ei = Työmaalla ei ole esittää allekirjoitettuja pöytäkirjoja 
työmaalla käytössä olevista nostureista ja henkilönostimista
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12. Materiaalien siirtosuunnitelma huomioi kuormien 
purun työturvallisuuden 

• Materiaalien siirroista on tehtävä materiaalien siirtosuunnitelma

• Viimeaikaisten kuormien purun yhteydessä sattuneiden vakavien 
tapaturmien takia jatkossa materiaalien siirtosuunnitelmassa on 
otettava huomioon kuormien purkutilanteiden työturvallisuuden 
varmistaminen

• Kyllä = Työmaalta löytyy kohteeseen suunniteltu materiaalien 
siirtosuunnitelma, jossa on kiinnitetty erityishuomiota 
materiaalikuormien purkamisen työturvallisuuden 
varmistamiseen

• Ei = Työmaalla ei ole materiaalien siirtosuunnitelmaa tai siitä 
puuttuu materiaalikuormien purkamisen työturvallisuuden 
suunnittelu.
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13. Työmaan kemikaaliluettelo vastaa työmaalla 
käytettäviä kemikaaleja

• Kyllä = Työmaalla on kattava ja ajantasainen kemikaaliluettelo 
työmaalla käytettävistä kemikaaleista

• Ei = Työmaalla ei ole kemikaaliluetteloa, tai se ei vastaa 
työmaalla käytössä olevia kemikaaleja
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14. Elementtien asennussuunnitelma on tehty ja 
siinä on suunnittelijan allekirjoitus

• Kyllä = Elementtien asennussuunnitelma on tehty ja siinä on 
suunnittelijan allekirjoitus

• Ei = Elementtien asennussuunnitelmaa ei ole tehty tai siinä ei 
ole suunnittelijan allekirjoitusta
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Työturvallisuuskilpailun 2019

kokonaisarviointi



Työturvallisuuden kokonaisarviointi
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• Työturvallisuutta arvioidaan kokonaisuutena
‐ Laskennalliset painoarvot:
‐ TR-mittaus 60%

‐ Työturvallisuuden johtaminen 40 %

‐ Sattuneet tapaturmat laskevat indeksiä tapaturman vakavuuden 
mukaan

‐ Työturvallisuushavainnot nostavat indeksiä

• Arvioinnissa huomioidaan työmaiden koko ja vaihe

• Arviointivaiheessa huomioidaan yksittäisten huonojen 
mittausten merkitys

• Kilpailun tuloksista voi valittaa työturvallisuuskisan 
johtoryhmälle



Turvallisemmin 2019!


