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VUODEN 2018 INFRAN KILPAILU

 Vuoden 2018 turvallisuuskilpailu toteutettiin 
uusitulla MVR-mittarilla eli vuonna 2017 
päivitetyn ohjeen mukaan.

 MVR-mittari :
http://www.rakennusteollisuus.fi/INFRA/Tietoa-
alasta/Tyoturvallisuus/Turvallisuusmittarit/



2018 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
 8 ilmoittautunutta yritystä, joista 7 mukana yritys- ja 

työmaakilpailussa

 Yhdellä ilmoittautuneella ei ollut MVR-mittaukseen soveltuvaa 
työmaata

 Yksi MVR-mittaus per työmaa (kohteet ennakkoilmoitusten 
perusteella), 
 Palkitaan paras työmaa ja paras yritys.
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Uudenmaan kilpailun sarjajako ja palkitseminen

 A) Yritystason arvioitikriteerit:

1)MVR-mittausten keskiarvo; painoarvo 90% (vuonna 2017 
65%)

2)Tapaturmataajuus  10%  (2017: 10%)

Muuttuvaa osiota ei ollut (2017 muuttuva osio oli suojavaatetus 
ja suojaimet; paino 25%).



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
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VUODEN 2018 TULOKSISTA:

 Yrityssarjan tulosten keskiarvo välillä 92,3-96,0.
 (Vuonna 2017:    90.0- 97,45  % )

 Paras yksittäinen työmaa 96,5 % ( 2016: 98,7 %)

 Kaikilla kilpailutyömailla oli ajantasainen työntekijäluettelo

 Ilmoitetut tapaturmataajuudet välillä 1,8-63,8 (2016: 0,0 -
77,83 )



VUODEN 2018 TULOKSISTA:

 Ilmoitetut tapaturmataajuudet välillä 1,8-63,8 (2017: 0,0 -
40,6 ). Ilmoitetut tapaturmataajuudet oli määrä laskea 
yritysten ilmoittamien tietojen perusteella 3 vrk tai 
pitempään sairauslomaan johtaneista tapaturmista.
 2017 Aluehallintovirastoon ilmoitetuissa 

tapaturmatiedoissa epäloogisia tietoja: mm. Yritys NN 
ilmoitti aliurakoitsijoiden työntekijöiden lukumääräksi 0, 
mutta kaksi au:lle sattunutta tapaturmaa. 2018 ilmeisesti 
osa ilmoittanut kaikki tapaturmat, osa yli 3 vrk 
sairauslomaan johtaneet?



VUODEN 2018 TULOKSISTA:

 Vuonna 2016 kilpailuun osallistuneiden yritysten työmailla 
sattui yksi vakava yli 60 vrk:n sairauspoissaoloon johtanut 
tapaturma (Työmaa poistettiin sääntöjen mukaan 
kilpailusta.
 2017 ja 2018 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 2018 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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MVR-Indeksi 2018. Yritysten keskiarvot
 Keskiarvo 93,2%

Jukka Hietavirta 6.5.2019



MVR-indekseistä

 Vuonna 2015 MVR-mittarin keskiarvo oli kilpailun 
historian korkein 95,2
 2016 ka. oli 92,7
 Vuoden 2017 ka.  94,1
 Vuonna 2018 ka. 93,2
 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; Matalin tulos 2018 oli 88,6%



MVR-2018 työntekijäin
riskinotto vähenee

 Vuonna 2017 kilpailun muuttuvan osion teema oli 
” Suojavaatetus ja suojaimet”.

 Vuonna 2017 MVR-mittarin osion ”työskentely ja 
koneenkäyttö osaindeksin ka. oli 85,4%

2018 työskentely ja koneenkäyttö osaindeksi oli 95,2%
= merkittävä tason nousu 



2019 MVR-KILPAILUT JA  TURVALLISUUSKAMPANJA

 2019 kilpailu toteutetaan uusituilla MVR- mittari 2017-
kriteereillä. Mittarin painoarvo on 90 %
 Muuttuva osio on fyysinen kuormitus (= mm.materiaalien

siirrot, henkilönostot, ohjeet työkyvyn ylläpidosta, 
sääolosuhteet)  , painoarvo 10%
 Tapaturmataajuuden 10%.
 Mittari ja muuttuvan osion lomake löytyy osoitteesta : 

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

 Samassa linkissä myös mm. uusi infratyömaan 
kunnossapitotarkastuslomake.



Valtakunnallinen 
turvallisuuskampanja 2019

 2019 osallistuvat yritykset ilmoittavat Infra ry:n 
turvallisuusvaliokunnalle omien MVR-mittausten 
perusteella parhaan/parhaat työmaat
 Mittauksia min. 4 /työmaa (kesäkuun loppuun 

mennessä)
 Turvallisuusvaliokunta valitsee ilmoitetuista työmaista 

viisi parasta
 Valituille työmaille ESAVI toimittaa MVR-mittauksen
 Voittaja valitaan ESAVIn mittauksen perusteella, kolme 

parasta palkitaan.



2019 Infran kilpailut ja kampanjat
Lisätietoja:
Ari Kähkönen / Infra ry
ari.kahkonen@infra.fi
Mikaela Aaltonen / Infra ry
mikaela.aaltonen@infra.fi

Jukka Hietavirta/ Aluehallintovirasto-
jukka.hietavirta@avi.fi


