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Työturvallisuuskilpailu 2023 – Talonrakennusteollisuuden 
Uudenmaan piiri ry 

 
Kilpailu ja osallistuminen 

 
Alueellinen työturvallisuuskilpailu on yksi vaikuttavimmista keinoista edistää rakentamisen työtur-
vallisuutta. Yhteistyössä työnantaja- ja työntekijäjärjestöjen sekä työsuojeluviranomaisten kanssa 
järjestettävä kilpailu on osoittanut tehokkaaksi välineeksi tapaturmien torjunnassa jo neljännesvuo-
sisadan. Jotta hyvä kehitys työturvallisuudessa jatkuisi on tärkeää, että mahdollisimman moni yritys 
osallistuu myös vuoden 2023 kilpailuun. 
 
Kaikki Talonrakennusteollisuuden Uudenmaan piirin jäsenyritykset ovat mukana kilpailussa ilman 
erillistä ilmoittautumista. Mikäli jäsenyritys ei jostain syystä halua osallistua kilpailuun, tulee yrityk-
sen toimitusjohtajan tehdä siitä erikseen ilmoitus sähköpostitse 31.1.2023 mennessä Talonraken-
nusteollisuus ry:n Uudenmaan piirin toimistoon diana.raman@rakennusteollisuus.fi tai  
henri.litmanen@rakennusteollisuus.fi. 
 
Toteutus ja kilpailutyömaiden valinta 
 
Kilpailussa ovat mukana sellaiset Talonrakennusteollisuus ry:n Uudenmaan piirin jäsenyritykset, 
joilla on käynnissä piirin alueella yksi tai useampia työkohteita. Yritysten tulee olla työkohteissa ra-
kennustyön turvallisuudesta annetun Valtioneuvoston asetuksen (205/2009) tarkoittamalla tavalla 
päätoteuttajana tai päätoteuttajan roolissa. Työmaat valitsee Etelä-Suomen aluehallintoviraston työ-
suojeluvastuualue työmaiden ennakkoilmoitusten perusteella. 
 
Kilpailuun voivat osallistua myös RAKLI ry:n talonrakennusalan projektinjohtopalveluja tarjoavat jä-
senyritykset. Kilpailun toteutus tapahtuu normaalin tuotantotoiminnan luontevana osana. 
 
Sarjat 
 
Kilpailussa on kaksi sarjaa vuoden 2022 liikevaihdon mukaan laskettuna: 

1. Isot yritykset, joiden liikevaihto oli yli 50 miljoonaa euroa. 
2. Pk-yritykset, joiden liikevaihto oli korkeintaan 50 miljoonaa euroa. 

 
Yrityssarja 
Yritys osallistuu kilpailussa yrityssarjaan, mikäli vähintään kahdelle sen eri työmaalle tehdään 
Aluehallintoviraston suorittama TR-mittaus. Yrityssarjan TR-mittaustuloksissa painotetaan 
Työskentely-osion virheitä kertoimella 1,5.  
Työskentely-osion painotus on valittu, sillä suojainten oikea käyttö, kuhunkin työtehtävään 
oikeiden ja kunnossa olevien työvälineiden valinta ja käyttö, sekä riskinotto ovat asioita, joita 
edelleen alleviivaamalla ja johtamalla vaikutetaan keskeisesti tapaturmattomuuteen. 
 
Kerroin on käytössä vain yrityssarjan tulosten laskennassa. 
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Työmaasarja 
Työmaasarjassa työmaan yleinen turvallisuustaso arvioidaan Aluehallintoviraston suoritta-
malla TR-mittauksella. 

 
Palkitseminen 
 
Kilpailussa palkitaan: 

• yrityssarjassa voittajat molemmista sarjoista (isot yritykset/pk-yritykset), 
• työmaasarjassa paras työmaa molemmista sarjoista (isot yritykset/pk-yritykset). 

 
Lisäksi yrityssarjan parhaan TR-indeksin keskiarvon saavuttanut yritys voittaa Etelä-Suomen aluehal-
lintoviraston lahjoittaman kiertopalkinnon vuodeksi kerrallaan. Tässä laskennassa Työskentely-
osion kerroin huomioidaan. 
 
Kilpailussa huomioidaan myös työturvallisuusasiansa hyvin hoitanut ali- tai sivu- urakoitsija. Nämä 
tiedot Aluehallintovirasto kerää kolmelta parhaalta työmaalta sekä isojen että Pk-yritysten sarjassa 
jälkikäteen. Lisäksi palkitaan hyvin rakennuttajatehtävänsä hoitanut rakennuttaja. 
 
Kilpailun ohjausryhmä ottaa huomioon myös työmailla tapahtuneet vakavat ja kuolemaan johtaneet 
työtapaturmat ja sulkee työmaan kilpailusta tarvittaessa. 
 
Viestintä ja kustannukset 
 
Työturvallisuuskilpailut ovat yksi keino näkyä ja kertoa ulospäin, että työhyvinvointia ja -turvalli-
suutta halutaan omassa toiminnassa edistää. Rakennusteollisuus RT ry välittää omissa kanavissaan 
tietoa kilpailun kulusta ja osallistujista mutta on tärkeää, että yritykset viestivät niistä myös itse. 
 
Kilpailuun osallistuvat yritykset vastaavat kilpailuun liittyvästä sisäisestä viestinnästään, tiedotustilai-
suuksiin ja työmaan tarkastuskäynteihin osallistuvan yrityksen oman henkilöstön palkkakustannuk-
sista sekä kilpailuun mahdollisesti liittyvien erillisten tietojen hankkimisesta. 
 
Kilpailun palkintojen jako 
 
Palkintojen jako järjestetään erikseen ilmoitettavassa tilaisuudessa v. 2024. 
 
Lisätietoja 
 
Talonrakennusteollisuuden Uudenmaan piiri ry:n toimisto: 

• asiamies Henri Litmanen, p. 050 576 5988, henri.litmanen@rakennusteollisuus.fi 

• aluejohtaja Diana Råman, p. 040 849 9463, diana.raman@rakennusteollisuus.fi 
 
 
 
Talonrakennusteollisuuden Uudenmaan piiri ry 
Diana Råman, aluejohtaja 
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