
     KILPAILUTIEDOTE 

Talonrakennusteollisuuden Lahti-Kymen piiri ry 26.01.2018 

TYÖTURVALLISUUSKILPAILU 2018 

Talonrakennusteollisuuden Lahti-Kymen piirin alueella käynnistetään alueellinen työturvalli-
suuskilpailu yhteistyökumppaneina, Rakennusliitto, Ammattiliitto Pro ja Etelä-Suomen alue-
hallintovirasto/Työsuojelun vastuualue. 

KILPAILUN TAVOITE 

Tavoitteena on työturvallisuutta kehittämällä työtapaturmien vähentäminen sekä laadun, työ-
olosuhteiden ja tuottavuuden parantaminen. Tämä on yksi keino edistää Nolla tapaturmaa 
2020- tavoitteen saavuttamista RT:n talonrakennustoimialan piirissä.  

KILPAILUAIKA JA TOTEUTUS 

Tämä on kahdeksas kerta, kun Lahti-Kymen piirin kilpailu järjestetään. Kaikki yritykset osallis-
tuvat koko piirin alueelta kaikilla työmaillaan. Kilpailuajaksi on sovittu 1.3.2018 - 31.12.2018. 
Toteutus tapahtuu normaalin tuotantotoiminnan luontevana osana. 

OSALLISTUMINEN 

Kilpailuun osallistuvat L-K piirin hallituksen päätöksen 11.12.2014 mukaisesti kaikki Talonra-
kennusteollisuuden Lahti- Kymen piirin jäsenyritykset, joilla on käynnissä piirin alueella yksi 
tai useampi työkohde. Jäsenyrityksen tulee olla päätoteuttajana tai päätoteuttajaan rinnastet-
tavassa roolissa (valtioneuvoston asetus rakennustöiden turvallisuudesta 205/2009) näillä 
työmailla. Kohteista on tehtävä ennakkoilmoitus työsuojeluviranomaisille.  

Erillisellä ilmoituksella yritys voi ilmoittaa, ettei osallistu. Ilmoitus tehdään asiamiehelle ennen 
1.4.2018. 

SARJAT  
YRITYSSARJA 
Kaikki Lahti-Kymen piirin pääurakoitsijayritykset kilpailevat samassa yrityssarjassa ja kaikki 
yritysten työmaat ovat mukana kilpailussa. AVI tekee tarkastuksen valitsemilleen työmaille. 
Tarkastuksia tehdään yleensä yksi työmaata kohden. Tulos syntyy kaikkien tehtyjen tarkas-
tusten keskiarvosta.   

TYÖMAASARJA 
Kaikki AVI:n tarkastamat työmaat osallistuvat automaattisesti myös työmaasarjaan. Työ-
maasarjaan ei siis ilmoiteta työmaata(ita) erikseen. 



 
OSA-ALUEIDEN SISÄLTÖ JA PAINOARVO 
 
1. Työmaan yleinen turvallisuustaso TR –mittauksella (80%) 
TR –mittarilla arvioitavia kohteita ovat: 

 Työskentely 
 Telineet, kulkusillat ja tikkaat 
 Koneet ja välineet 
 Putoamissuojat 
 Sähkö ja valaistus 
 Järjestys 
 Jätehuolto 
 Pölyisyys 

 
 
2. Työtapaturmien määrä (20%)  
Yrityssarjan kilpailussa huomioidaan yrityksen/alueen yhteenlaskettu tapaturmien määrä, 
jonka perusteella lasketaan kilpailukriteerinä käytettävä tapaturmataajuusluku. Työmaasarjan 
tulokseen lasketaan yksittäisen työmaan tapaturmien määrä. Kolmelta AVI:n tarkastuksissa 
parhaiten menestyneeltä työmaalta pyydetään tapaturmien määrä erikseen. Tapaturmamää-
rissä huomioidaan myös alihankkijoiden työtapaturmat. Tapaturmataajuuden laskemista var-
ten, työmailta kootaan alihankkijoiden tapaturmien lisäksi myös alihankkijoiden keskimääräi-
nen henkilövahvuus. 
 
Tiedot tapaturmista pyydetään toimittamaan liitteen 1 mukaisella lomakkeella kilpailuajan 
päätyttyä 18.1.2019 mennessä osoitteeseen jukka.lempiainen@rakennusteollisuus.fi 
 
 
PALKITSEMINEN 
Vuosittain huomioidaan sarjoittain kolme parasta. Paras työmaa saa kunniamaininnan. Li-
säksi paras yritys voittaa Kaakkois-Suomen työsuojelupiirin 2008 lahjoittaman kiertopalkin-
non vuodeksi. 
 
 
KILPAILUN PÄÄTÖSTILAISUUS JA PALKINTOJENJAKO 
 
Järjestetään talvella 2019. 
 
Lisätietoja antaa Jukka Lempiäinen, Talonrakennusteollisuuden Lahti-Kymen piiri ry  
 
 
Kouvolassa  26.01.2018 
 
Kilpailutoimikunnan puolesta 
Jukka Lempiäinen 
040 5514932, jukka.lempiainen@rakennusteollisuus.fi 
 
 
LIITTEET  
  
  Liite 1. Tapaturmailmoituslomake  
  




