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Työmaan tuloksen painotettu keskiarvo

• Kilpailutyömaat arvioidaan TR-mittauksen ja työturvallisuusjohtamisen avulla ja saatuun 
keskiarvoon lasketaan tapaturmien ja työturvallisuushavaintojen vaikutus

• TR-mittauksen osuus on 60% ja työturvallisuusjohtamisen 40% työmaan keskiarvoa 
laskettaessa.

• Saadusta keskiarvosta vähennetään tapaturmien vaikutus ja lisätään 
työturvallisuushavaintojen vaikutus

• Uutena vuonna 2023 tuloksesta vähennetään annettujen toimintaohjeiden, 
kehotuksien ja väliaikaisten käyttökieltojen vaikutus
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Tapaturmien ja havaintojen vaikutus

• Tapaturmien vaikutus työmaan kokoisarvioinnissa

• Poissaolo 1-3pv tapaturma -1%/kpl

• Poissaolo 3-5pv tapaturma -2%/kpl

• Poissaolo yli 5p tapaturma -3%/kpl

• Tapaturmissa huomioidaan vain vuoden 2023 aikana sattuneet tapaturmat

• Turvallisuushavaintojen vaikutus työmaan kokonaisarvioinnissa

• Havaintoja 10-30kpl/kk + 0,5% 

• 30-60kpl/kk + 1% 

• yli 60 kpl/kk + 1,5% 
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Työmaalla annetun viranomaisohjauksen vaikutus
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• TR-mittauksessa hengenvaarallinen puute on saman arvoinen täyden roska-astian kanssa. 

• Tätä epäkohtaa korjataan vähentämällä työmaan kokonaisindeksistä annettujen
toimintaohjeiden, kehotuksien ja väliaikaisten käyttökieltojen vaikutus

• Annettu toimintaohje -0,5 %/kpl

• Annettu kehotus – 2 %/kpl

• Annettu väliaikainen käyttökielto – 5 %/kpl



Työmaan perustiedot
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Arvioitavat kohteet
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1. Vastaavan mestarin esihenkilö on käynyt tämän 
lomakkeen asiat läpi työmaan vastaavan mestarin kanssa

• Aiempina vuosina on ilmennyt työmaita, joilla ei ole tietoa työturvallisuusjohtamisen 
arvioinnista

• Uutena asiana työturvallisuuskilpailussa mitataan vastaavan mestarin ja hänen esihenkilönsä 
yhteistyötä ja työturvallisuuskilpailun perusteiden läpikäyntiä

• Kyllä = Vastaavan mestarin esihenkilö on käynyt tämän lomakkeen asiat läpi työmaan
vastaavan mestarin kanssa

• Ei = Vastaavan mestarin esihenkilö ei ole käynyt tämän lomakkeen asioita läpi työmaan 
vastaavan mestarin kanssa
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2. Työturvallisuuskoordinaattorin kanssa on pidetty kohteen 
työturvallisuuspalaveri

• Rakennuttajan tärkein työturvallisuussuunnitelma on työturvallisuusasiakirja, joka on laadittava 
kohteen vaatimukset huomioiden.

• Suunnitelma tulee käydä läpi rakennuttajan työturvallisuuskoordinaattorin kanssa ja sopia 
kohdekohtaisista toimenpiteistä.

• Kyllä = Rakennuttajan työturvallisuuskoordinaattorin kanssa on pidetty kohdekohtainen 
työturvallisuuspalaveri ja keskinäinen vastuunjako löytyy pöytäkirjasta.

• Ei = Rakennuttajan työturvallisuuskoordinaattorin kanssa pidetystä 
työturvallisuuspalaverista ei löydy pöytäkirjaa.
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3. Putoamissuojaussuunnitelma on tehty

• Työmaan putoamisturvallisuus tulee suunnitella kirjallisesti. Putoamissuojaussuunnitelmassa 
tulee esittää työmaan putoamissuojauksen periaatteet ainakin yhdellä kerrostasolla.

• Kyllä = Työmaan kirjallisessa putoamissuojaussuunnitelmassa on havainnollisesti 
suunniteltu työmaan putoamissuojaus vähintään yhdellä kerrostasolla.

• Ei = Työmaalla ei ole esittää putoamissuojaussuunnitelmaa tai sisällöllinen laatu ei ole 
riittävä
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4. Elementtien asennussuunnitelma on tehty ja siinä on 
suunnittelijan allekirjoitus

• Kyllä = Elementtien asennussuunnitelma on tehty ja siinä on suunnittelijan allekirjoitus 
(sähköpostihyväksyntä käy)

• Ei = Elementtien asennussuunnitelmaa ei ole tehty tai siinä ei ole suunnittelijan 
allekirjoitusta
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5. Työmaalle on tehty kirjallinen nostotyö- ja siirtosuunnitelma

• Työmaalla tehtävät nostot on suunniteltava kirjallisesti

• Materiaalien siirroista on tehtävä materiaalien siirtosuunnitelma

• Suunnitelmassa on otettava huomioon kuormien purkutilanteiden työturvallisuuden 
varmistaminen

• Kyllä = Työmaalta löytyy kirjallinen nostotyö- ja siirtosuunnitelma, joka huomioi 
kuormien purkutilanteiden työturvallisuuden

• Ei = Työmaalla ei ole nostotyö- ja siirtosuunnitelmaa tai siitä puuttuu 
materiaalikuormien purkamisen työturvallisuuden suunnittelu.
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6. Kunnossapito-ja TR-mittauksien puutteet on korjattu ja 
korjauskirjaukset ovat nähtävillä

• Kunnossapitotarkastuksia ja TR-mittauksia ei tehdä vain mittaamisen vuoksi, vaan niissä 
havaitut puutteet on korjattava viipymättä. Korjauksiin menevää aikaa on myös hyvä seurata, 
vaikka sitä ei erikseen tarkastetakaan.

• Kyllä=Kunnossapito- ja TR-mittauspöytäkirjoista löytyvät puutteet on korjattu 
viipymättä ja korjauskuittaukset löytyvät pöytäkirjoista

• Ei=Kunnossapito- ja TR-mittauspöytäkirjoista löytyviä puutteita ei ole korjattu 
viipymättä ja/tai korjauksien kuittauksia ei löydy pöytäkirjoista.
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7. Nostureiden, betonipumppuautojen ja henkilönostimien 
pystytystarkastukset on tehty kirjallisesti

• Vakavan tapaturmariskin takia nostureiden, betonipumppuautojen ja henkilönostimien 
pystytystarkastukset on tehtävä kirjallisesti

• Kyllä = Työmaalla on esittää työmaalla käytössä olevista nostureista, 
betonipumppuautoista ja henkilönostimista allekirjoitetut pystytystarkastuspöytäkirjat.

• Ei = Työmaalla ei ole esittää vaadittuja dokumentteja.
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8. Henkilönostimien kuljettajilla on kirjalliset käyttöluvat 
ja alamiehillä on taakan kiinnittäjän luvat

• Henkilönostimien kuljettajilla on oltava kirjallinen käyttölupa nostimen käyttöön

• Nostojen alamiehellä on oltava kirjallinen taakan kiinnittäjän lupa

• Kyllä = Henkilönostimien kuljettajilla on kirjalliset käyttöluvat ja alamiehillä on taakan 
kiinnittäjän luvat

• Ei = Työmaalla ei ole esittää vaadittuja dokumentteja.
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9. Työmaa-alueen käytön suunnitelmat ja opasteet vastaavat 
työmaan tilannetta, työmaatoimisto on oltava merkitty

• Työmaa alueen käytön suunnitelmat tulee päivittää työmaan etenemisen mukaan. 
Työmaatoimistoon on oltava selvät opasteet ja vastaavan mestarin puhelinnumeroa 
suositellaan laitettavaksi työmaatoimiston oveen. 

• Rakennustyömaa tulee varustaa poistumistie- ja ensiapupaikkaopastein. Työmaa on oltava 
selvästi rajattu ulkopuolisilta, työmaan sisäinen liikenne tulee olla opastettu ja työmaan 
työturvallisuusvaatimukset on oltava selvästi nähtävillä.

• Kyllä = Työmaan alueen käytön suunnitelmat ja opasteet vastaavat vähäisiä poikkeamia 
lukuun ottamatta työmaalla vallitsevaa tilannetta ja työmaatoimisto on merkitty 

• Ei = Työmaan alueen käytön suunnitelmat ja opasteet eivät vastaa työmaan tilannetta 
tai niitä ei ole tehty/asennettu
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10. Käynnissä olevien päätyövaiheiden aloituspalaverit on 
pidetty kirjallisesti

• Työvaiheiden aloituspalavereissa käydään läpi työvaiheen työturvallisuus. Aloituspalaverit ovat 
olennainen osa työmaan työturvallisuusjohtamista, myös työnjohdon vastuukysymyksiä 
määriteltäessä ja ne kannattaa pitää jokaisesta itsenäisestä työvaiheesta.

• Kyllä = Työmaalla on esittää pöytäkirjat työmaalla käynnissä olevien päätyövaiheiden 
aloituspalavereista, joissa työvaiheiden turvallinen suoritus on käsitelty.

• Ei = Työmaalla ei ole esittää pöytäkirjaa työvaiheiden aloituspalavereiden pitämisestä.
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11. Työturvallisuus on käsitelty työntekijöiden kanssa viikoittain

• Tässä mitataan viikkopalavereiden pitämistä työturvallisuuden johtamisesta.

• Viikkopalaverit työntekijöiden kanssa on pidettävä joka viikko.

• Kyllä = Työmaalla on käsitelty turvallisuutta työntekijöiden kanssa viikoittain

• Ei = Työmaalla ei ole käsitelty työturvallisuutta työntekijöiden kanssa viikoittain

1924.1.2023 Rakennusteollisuus RT



12. Työmaalla on varattu imuri vaatteille pölyn kulkeutumisen 
estämiseksi taukotiloihin

• Rakennusalan on aktivoiduttava syöpävaarallisen pölyn torjunnassa ja sen kulkeutumisen 
estämisessä taukotiloihin. Yksi helpoimmista keinoista on varata imuri taukotilojen 
ulkopuolelle työvaatteiden imuroimista varten, M-luokan imuri riittää, saa olla H-luokkaakin.

• Kyllä= Työmaalla on varattu imuri taukotilojen ulkopuolelle työvaatteiden imuroimista 
varten.

• Ei= Työmaalla ei ole erillistä imuria työvaatteiden imuroimiseen taukotilojen 
ulkopuolella.
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13. Henkilöstötilat työministeriön päätöksen 977/1994 
mukaiset ja siistit.

• Kyllä = Henkilöstötilat työministeriön päätöksen 977/1994 mukaiset ja siistit. 

• Ei = Henkilöstötiloissa on puutteita ja/tai ne ovat epäsiistit
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• Tarkennus 3§

• Henkilöstötilat eivät saa olla urakkarajan sisällä, mutta 
remontoitavan rapun naapuritiloja saa käyttää.
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• Tarkennus 9§

• Miesten wc-tiloissa ei tarvitse olla pisoaaria vaan pelkkä 
wc-istuin riittää.



14. Päivitetyt työturvallisuussuunnitelmat ja yhteystiedot 
ovat nähtävillä työntekijöiden taukotilassa.

• Työturvallisuussuunnitelmat tehdään työmaalla käytettäväksi. Työturvallisuussuunnitelmat 
tulee olla nähtävillä työmaatoimiston lisäksi työntekijöiden taukotilassa.

• Työmaalla on oltava nähtävillä havainnolliset ohjeet toiminnasta onnettomuustilanteissa, jotka 
tulee käydä perehdytyksessä läpi ja niissä on oltava kaikki tarpeelliset yhteystiedot, myös AVIn
yhteystiedot vakavan tapaturman ilmoittamista varten.

• Kyllä = Päivitetyt työmaan työturvallisuussuunnitelmat, työmaan yhteystiedot (työmaan 
osoite ja puhelinnumerot) ja toimintaohje onnettomuustilanteiden varalle ovat selvästi 
esillä työntekijöiden taukotilassa.

• Ei = Työmaan työturvallisuussuunnitelmat tai yhteystiedot eivät ole nähtävillä 
työntekijöiden taukotilassa.
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Tärkeimmän arvon 
puolesta kisaillen!
Kimmo Anttonen
+358 504493479
kimmo.anttonen@rt.fi
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