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Ilmoittautuminen 

• Infra ilmoitukset 29.2.2016 
 

• Talonrakennus yrityksen ylimmän johdon 
sitoutuminen nolla tapaturmaa 2020 
tavoitteeseen viimeistään 31.1.2016 
 

• RAKLI ilmoitukset niistä yrityksistä, jotka eivät 
osallistu 31.1.201 mennessä 
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Sarjat 

Talonrakennus ja RAKLI 
1. Isot yritykset lv. yli 20 miljoonaa € 
2. Pienet yritykset alle 20 m € 
3. Työmaasarja 
 
Infra 
1. Yritystaso 
2. Työmaataso 
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Työturvallisuuden arvioiti kilpailussa 

Kilpailuun osallistuvat tekevät työmaan 
ennakkoilmoituksen AVI:iin. Tarkastajat tekevät 
työmaalla kilpailumittauksen ja selvittävät 
muuttuvan osion kysymykset. 
1. Yritystaso 

 Mittaustulos (TR, MVR) vaikutus 70% 
 Päätoteuttajan ja aliurakoitsijoiden tapaturmat, 

painoarvo 15 % 
 Muuttuva osio 15 % 
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Muuttuva osio 
Kysymykset: 
• Onko työmaan sisäiset kulkutiet ja väylät esitetty aluesuunnitelmassa k/e 
• Kuinka kulkuteiden tasaisuudesta ja kantavuudesta huolehditaan 
• Onko puhelimen käyttö työmaalla opastettu perehdytyksessä k/e 
• Radiokuulosuojauksen ohjeistus k/e 
• Ulkona pölyn/liukkauden torjunta, miten varauduttu 
• Liikenteen ohjauksen valmius / perehdytys k/e/ei tarvetta 
• Onko työmaalta oltu yhteydessä tienpitäjään, nopeuden rajoitus yms. k/e 
• Onko työmaalla varauduttu turvallisuushavaintojen keräämiseen k/e 
Havainnointi 
• Ovatko kulkutiet riittävän tasaisia k/e 
• Ovatko kulkutiet, ajoneuvoliikenne varastointipaikat merkitty k/e 
• Onko työmaan opasteet selkeästi nähtävillä 
• Onko työmaatoimistoon/henkilöstötiloihin esteetön kulku k/e 
• Mitä hyviä käytäntöjä työmaalla on kulkuteiden ja väylien parantamiseksi 

 
• MVR-osaindeksejä painotetaan 
• 4. Ajo- ja kulkuväylät 
• 5. Järjestys ja varastointi 

 
• TR-osaindeksi 
• Sähkö ja valaistus 
• Järjestys ja jätehuolto 
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Työmaataso 
Työmaan yleinen turvallisuustaso määritellään TR- 
tai MVR-indeksillä. 
TR ohjausryhmä voi ottaa huomioon kuolemaan johtaneet ja 
vakavat tapaturmat 
 
Infran kilpailussa työmaa suljetaan pois kilpailusta, 
jos työmaalla tapahtuu kampanjan aikana: 
1. kuolemaan johtanut tapaturma,  
2. turvallisuuspuutteiden vuoksi yksi tai useampi työtapaturma 

johtanut > 30 pv poissaoloon, myös aliurakoitsijat ja 
vuokratyövoima huomioiden tai  

3. työntekijäluettelo ei ole ajantasainen AVIin tarkastuksella 
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Palkitseminen 
Kilpailussa palkitaan kolme parasta yritystä sekä 
kolme parasta työmaata kaikissa sarjoissa: 
• Talonrakennus isot 
• Talonrakennus pienet 
• Infra yrityssarja 
• Työmaa sarja TR ja MVR 

 
• Kiertopalkinnot yrityssarjojen parhaille TR ja 

Infra 
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