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VUODEN 2017 INFRAN KILPAILUT/KAMPANJAT 

2017 järjestettiin sekä Uudenmaan turvallisuuskilpailu että 

Valtakunnallinen turvallisuuskampanja

▪ Vuoden 2017 kampanjat toteutettiin ”vanhoilla” MVR-

kriteereillä eli vuonna 2010 päivitetyn ohjeen mukaan.

▪ MVR-kriteerejä uudistettiin vuoden 2017 aikana. 



2017 Infran kilpailut; kohdentuminen
▪ MVR-mittaukset kohdennetaan päätoteuttajiin

▪ Räjäytys- ja louhintatyöt,

▪ Tunnelit

▪ Sillat

▪ Maarakennustyöt: pohjanvahvistus, talonrakennuksen 

maatyöt yms.

▪ Yhdyskuntatekniikka

▪ Väylät, satamat

▪ Pilaantuneiden maiden kunnostus

▪ Ym. liittyvät rakennustekniset työt



Kilpailuun osallistuminen ja sarjajako 

/Uudenmaan turvallisuuskilpailu

▪ 10 ilmoittautunutta yritystä, joista 9 mukana yritys- ja 

työmaakilpailussa

▪ Yhdellä ilmoittautuneella ei ollut MVR-mittaukseen soveltuvaa 

työmaata

▪ Yksi MVR-mittaus per työmaa (kohteet ennakkoilmoitusten 

perusteella), Tavoitteena työmaat, joissa havaintoja yli 50.

▪ Palkitaan paras työmaa ja paras yritys.



Uudenmaan kilpailun sarjajako ja palkitseminen

▪ A) Yritystason arvioitikriteerit:

1)MVR-mittausten keskiarvo; painoarvo 65% (vuonna 2016 

70%)

2)Muuttuva osio 25% (vuonna 2016: 15 %)

3)Tapaturmataajuus  10%  (2016: 15%)



Uudenmaan kilpailun sarjajako ja palkitseminen

B) Työmaatason arviointikriteerit: 

Työmaat rankataan MVR-mittaustuloksen perusteella 

▪ Työmaa suljetaan pois, jos laiminlyönnin johdosta :

1. Sattuu kuolemaan johtanut tapaturma 

2. Sattuu vakava tapaturma  ( 1ja 2 ml. ali- ja sivu-urakat)

3. Työntekijäluettelo ei ole ajantasainen  (harmaan talouden 

torjunta)



Uudenmaan kilpailun sarjajako ja palkitseminen

Ali- ja sivu-urakoitsijat ja rakennuttaja

▪ Paras ali-tai sivu-urakoitsija: Valintakriteerinä 

päätoteuttajille toimitettu kysely aliurakoitsijoiden 

turvallisuuden hallinnasta. Voittaja valitaan 

päätoteuttajien äänestyksellä

▪ Rakennuttaja. Valintakriteerinä rakennuttajan tuottamat 

asiakirjat (turvallisuusasiakirja, turvallisuusäännöt ja 

menettelyohjeet), työmaiden yleinen turvallisuuden taso 

(TR- ja MVR-mittarit) ja rakennuttajan työmailla sattuneet 

tapaturmat.

▪ Voittajan valitsee Aluehallintovirasto

Jukka Hietavirta



Muuttuva osio 2017 / Suojavaatetus ja suojaimet

Muuttuvan osion painoarvo 25 %; Suojainkriteerit:

Aina:

- Suojakypärä

- Silmäsuojat

- Turvajalkineet

- Heijastava työasu

Tarvittaessa:

- Kuulo- ja hengityksensuojaimet

- Turvavaljaat

- Paukkuliivit

- Tunneleissa henkilökohtainen pelastautumislaite 

(pakolaite/pakohuppu)



Muuttuva osio 2017 / Suojavaatetus ja suojaimet

Vuoden 2017 muuttuvan osion tulokset on suoraan otettu 

osiosta ” Työskentely ja koneenkäyttö”.

Työskentely ja koneenkäyttö-osiossa kriteerejä ovat suojainten 

käytön lisäksi työntekijän riskinotto (esim. työskentely 

nojatikkailta) ja koneiden käyttöön liittyviä riskejä (mm. 

maarakennuskoneen käyttö henkilönostoon tai toimimaton 

peruutushälytin)

Näiltä osin vuoden 2017 muuttuvan osion tulokset kuvaavat 

laajempaa asiakokonaisuutta kuin suojaimia. 



VUODEN 2017 TULOKSISTA:

▪ Yrityssarjan tulosten keskiarvo välillä 90.0- 97,45  % 

(Vuonna 2016 84,1-96,2)

▪ Paras yksittäinen työmaa 98,7 % ( 2016: 97,4 %)

▪ Kaikilla kilpailutyömailla oli ajantasainen työntekijäluettelo

▪ Ilmoitetut tapaturmataajuudet välillä 0-40,6 (2016: 0,0 -

77,83 )



VUODEN 2017 TULOKSISTA:

▪ Ilmoitetut tapaturmataajuudet välillä 0,0 -40,6 (2016: 0,0 -

77,83 ). Ilmoitetut tapaturmataajuudet on laskettu 

yritysten ilmoittamien tietojen perusteella 3 vrk tai 

pitempään sairauslomaan johtaneista tapaturmista.

▪ Aluehallintovirastoon ilmoitetuissa tapaturmatiedoissa 

epäloogisia tietoja: mm. Yritys NN ilmoitti 

aliurakoitsijoiden työntekijöiden lukumääräksi 0, mutta 

kaksi au:lle sattunutta tapaturmaa.



VUODEN 2017 TULOKSISTA:

▪ Vuonna 2016 kilpailuun osallistuneiden yritysten työmailla 

sattui yksi vakava yli 60 vrk:n sairauspoissaoloon johtanut 

tapaturma (Työmaa poistettiin sääntöjen mukaan 

kilpailusta.

▪ 2017 yhtään työmaata ei poistettu kilpailusta eli ”vakavia” 

tapaturmia ei sattunut, työntekijäluettelot olivat 

ajantasaisia.

▪ Mikrotapaturmista yleisimpiä ovat edelleen kaatuminen, 

liukastuminen ja esineisiin satuttaminen (haavat, viillot 

yms.)



VUODEN 2017 TULOKSISTA:

Uudenmaan kilpailuun osallistuneiden yritysten työmaille:

A) Ei yhtään käyttökieltoa

B) Ei syyteilmoituksia

C) Ei laiminlyöntimaksuja



MVR-indeksit ka. 92,7 %, 2016
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MVR-indeksit 2017

KA. 94,1
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MMVR-Indeksit

▪ Vuonna 2015 MVR-mittarin keskiarvo oli kilpailun 

historian korkein 95,2.

▪ 2016 ka. oli 92,7.

▪ Vuoden 2017 ka.  94,1 

▪ 2000-luvulla turvallisuuskilpailussa kokonaisindeksi 

on jäänyt alle 90 %:n kerran, 90-luvulla indeksi ei 

ylittänyt 90 %:a kertaakaan. Kriteerit tiukkenivat 

2010.

▪ MVR-indeksi on kilpailuyrityksissä vakiintunut 

korkealle yli 90 %:n tasolle



Valtakunnallinen 

turvallisuuskampanja 

▪ Vuonna 2017 järjestettiin valtakunnallinen 

infrarakentamisen turvallisuuskampanja

▪ Valtakunnallisessa kampanjassa kaksi sarjaa a) 

maanpäällinen ja b) maanalainen rakentaminen

▪ Kaikki viisi työsuojelun vastuualuetta osallistui

▪ Palkintoraja oli 95 %

▪ Palkintorajan ylittäneet ja kampanjan yhteenveto 

julkaistaan maaliskuussa



2018 MVR-KILPAILU

▪ 2018 kilpailu toteutetaan uusituilla MVR- mittari 2017-

kriteereillä.

▪ Muuttuvaa osiota ei ole; mittarin painoarvo on 90 % ja 

tapaturmataajuuden 10%.

▪ Mittari löytyy osoitteesta : 
https://www.rakennusteollisuus.fi/INFRA/INFRA-ry/Meille-tarkeat-

teemat/Tyoturvallisuus/mvr-mittari/

▪ Samassa linkissä myös mm. uusi infratyömaan 

kunnossapitotarkastuslomake.

https://www.rakennusteollisuus.fi/INFRA/INFRA-ry/Meille-tarkeat-teemat/Tyoturvallisuus/mvr-mittari/


2018 MVR-KILPAILU

▪ Ilmoittautuminen 1.6.2018 mennessä:

Ari Kähkönen / Infra ry

ari.kahkonen@infra.fi

Jukka Hietavirta/ Aluehallintovirasto-

jukka.hietavirta@avi.fi

Työsuojeluinsinööri Ville Lappalainen

mailto:ari.kahkonen@infra.fi

