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Lounais-Suomen alueen työturvallisuuskilpailun säännöt 2017 
 
 
Talonrakennusalan työturvallisuuden parantamiseen tähtäävään ”Työturvallisuus on ammattitaitoa” – 
kampanjaan kuuluva perinteinen työturvallisuuskilpailu toteutetaan myös vuonna 2017 Talonraken-
nusteollisuuden, Rakennusliiton sekä Lounais-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualueen 
yhteisenä hankkeena. Kampanjaan kuuluu lisäksi 4 koulutustilaisuutta; 2 keväällä ja 2 syksyllä. 
 
Kilpailu on talonrakennusyritysten välinen ja siinä on 2 sarjaa: isojen rakennusliikkeiden sarja sekä 
keskisuurten ja pienten rakennusliikkeiden sarja. Isojen liikkeiden sarjaan kuuluu 7 rakennusliikettä 
(aakkosjärjestyksessä): Hartela Länsi-Suomi Oy, Lemminkäinen Talo Oy, NCC Suomi Oy, Peab Oy, 
Skanska Talonrakennus Oy, SRV Rakennus Oy ja YIT Rakennus Oy. Kaikki muut yritykset kuuluvat 
keskisuurten ja pienten rakennusliikkeiden sarjaan. Lisäksi 3 parasta työmaata palkitaan TR-indeksin 
perusteella (tasatilanteissa huomioidaan myös turvallisuussuunnittelu). Mikäli työmaalla tapahtuu kil-
pailuaikana vakava tapaturma, voi tämä johtaa työmaan poissulkemiseen kilpailusta. 
 
 
Kilpailun lopputulokseen vaikuttavat työmailla tehdyt TR-mittaukset ( 60 % ) ja työmaiden turvallisuus-
suunnittelun taso ( 40 % ).  
 
Isojen rakennusliikkeiden sarjassa TR-mittauksia pyritään tekemään vähintään 2-3 kpl eri työmailla, ja 
niiden keskiarvo huomioidaan kilpailussa. Jos mittauksia on enemmän kuin 3, niin kilpailussa huomi-
oidaan 3 parasta. Keskisuurten ja pienten rakennusliikkeiden sarjassa tehdään 1 TR-mittaus. Jos 
mittauksia on useampia, niin paras huomioidaan. Jos useampi mittaus kuitenkin kohdistuu samalle 
työmaalle, niin ko. työmaan osalta mittaustuloksena huomioidaan suoritettujen mittausten keskiarvo. 
Aluehallintoviraston tarkastajat tekevät kilpailuun kuuluvat TR-mittaukset normaalin virkatyönsä yh-
teydessä. TR-mittauksista voi saada kilpailussa maksimissaan 60 pistettä. 
 
Työmaiden turvallisuussuunnittelun taso arvioidaan TR-mittausten yhteydessä. Arviointi suoritetaan 
kokonaisarviointina asteikolla 1-4. Rajatapauksissa voidaan käyttää puolia pisteitä (1.5, 2.5 ja 3.5).  

Arvio 4 Suunnitelmat täyttävät kokonaisuudessaan säädösten vaatimustason ja 
ylittävät ne jollain osa-alueella. 

Arvio 3 Suunnitelmat täyttävät kokonaisuudessaan säädösten vaatimustason. 
Arvio 2 Suunnitelmat eivät täytä kaikilta osin säädösten vaatimustasoa. 
Arvio 1  Suunnitelmat puuttuvat kokonaan tai jäävät kauas säädösten vaatimusta-

sosta.  
 

Turvallisuussuunnitelmia arvioidaan Valtioneuvoston asetuksen perusteella ja suunnitelmien vastaa-
vuus työmaatilanteeseen ja niiden nähtävilläolo vaikuttaa arviointiin. Turvallisuussuunnitelmista voi 
saada kilpailussa maksimissaan 40 pistettä. 
 
Näin ollen kilpailun maksimipistemäärä on 60 + 40 = 100. Tasapistetilanteessa ratkaisee TR-indeksi. 
 
Kilpailuun ei tarvitse ilmoittautua mukaan, vaan kaikki Talonrakennusteollisuuden Lounais-Suomen 
piirin jäsenyritykset ovat piirin hallituksen päätöksellä automaattisesti kilpailussa mukana. 
 
Kilpailuaika on 1.1. – 31.12.2017. 
 
Kilpailun tulokset julkistetaan ja palkinnot jaetaan alkuvuodesta 2018.  
 


