Kilpailutiedote infra-ala

Turvallisesti 2000-luvulla työturvallisuuskilpailu 2022

- osana ”Nolla tapaturmaa rakennusteollisuudessa” -hanketta
Kilpailun tavoite
Alueellinen työturvallisuuskilpailu on yksi keino edistää Nolla tapaturmaa -tavoitteen saavuttamista
infratoimialalla. Toivommekin, että mahdollisimman moni jäsenyritys voi osallistua kilpailuun.

Osallistuminen
Infra ry:n turvallisuusvaliokunnan Uudellamaalla toimivat jäsenyritykset ovat kilpailussa mukana ilman erillistä ilmoittautumista.
Muut Infra ry:n tai INFRA Uudenmaan jäsenyritykset voivat ilmoittautua kilpailuun täällä 30.6.2022
mennessä.
Lisäksi kilpailuyrityksen on oltava työkohteissa päätoteuttajana tai päätoteuttajan roolissa.
Allianssimuotoinen hanke voi osallistua kilpailuun.
•

Mikäli allianssissa on selkeä päätoteuttajayritys, voi hanke olla mukana työmaasarjassa.

•

Jos allianssiosapuolina on useampi Infra Ry:n jäsenyritys, voidaan allianssi huomioida yrityssarjassa. Tässä tapauksessa allianssin osaurakoiden päätoteuttajayritykset voivat osallistua
myös työmaasarjaan ja yrityssarjaan.

Toteutus ja kilpailutyömaiden valinta
Kilpailun toteutus tapahtuu normaalin tuotantotoiminnan luontevana osana. Kilpailutyömaat valitsee
Etelä-Suomen aluehallintoviraston työsuojeluvastuualue työmaiden ennakkoilmoitusten perusteella.

Työturvallisuuden arviointi kilpailussa
Työturvallisuutta arvioidaan kilpailussa yritys- ja työmaatasolla. Työmaille tehdään yksi MVR-mittaus.
Voittajaa valittaessa otetaan huomioon työmaan vaativuus. Kilpailuun liittyvät tapaturmatiedot pyydetään kilpailuvuoden päättyessä.
Yritystaso
Yritystaso koostuu seuraavista osa-alueista:
1. Työmaan yleinen turvallisuustaso, MVR-mittaus (painoarvo 80 %). Aluehallintoviraston tarkastaja (AVI-tarkastaja) tekee mittauksen.
2. Kilpailuyrityksen ja aliurakoitsijoiden työtapaturmien määrä vuonna 2022 (painoarvo
10 %). Tapaturmatiedot pyydetään vuoden lopussa.
3. Muuttuva osio: Pölynhallinta (painoarvo 10%). Tarkastaja selvittää MVR-mittauksen
yhteydessä mm. seuraavia asioita: onko pölynhallintasuunnitelma tehty, miten henkilöstötilojen ja työkoneiden siivous sekä vaatteiden säilytys sekä puhdistautuminen on

järjestetty kvartsipöly huomioon ottaen ja miten kvartsipölyn leviäminen on estetty. Kyselylomake on liitteenä.
Työmaataso
Työmaan yleinen turvallisuustaso, MVR-mittaus.
HUOM. Työmaa suljetaan pois kilpailusta, jos (1) työmaalla tapahtuu kampanjan aikana
kuolemaan johtanut tapaturma, (2) turvallisuuspuutteiden tai laiminlyöntien vuoksi yksi
tai useampi vakava työtapaturma (vähintään 30 pv:n poissaoloon johtanut) myös ali- ja
sivu-urakoitsijat ja vuokratyövoima mukaan luettuna tai (3) henkilöluettelo AVI-tarkastajan käydessä tekemässä kilpailuun liittyvää MVR-mittausta ei ole ajantasainen.

Palkitseminen
Kilpailussa palkitaan
• paras yritys,
• paras työmaa,
• parhaan MVR -indeksin saavuttanut yritys voittaa Etelä-Suomen aluehallintoviraston lahjoittaman kiertopalkinnon vuodeksi kerrallaan omakseen,
• kilpailussa huomioidaan myös työturvallisuusasiansa hyvin hoitanut rakennuttaja sekä ali- tai
sivu-urakoitsija. Palkittava rakennuttaja valitaan joko infra- tai talopuolen kilpailusta, valinnan
tekee aluehallintovirasto.

Yrityksen yhteyshenkilö
Yritystä nimeää ilmoittautumisen yhteydessä yhteyshenkilön, joka vastaa tarvittavasta yrityskohtaisesta tiedotuksesta ja kilpailun piiriin kuuluvan toiminnan järjestelyistä edustamassaan yrityksessä.

Kustannuksiin osallistuminen
Kilpailuun osallistuvat yritykset vastaavat tiedotustilaisuuksiin ja työmaan tarkastuskäynteihin osallistuvan yrityksen oman henkilöstön palkkakustannuksista sekä tilastoihin tarvittavien lähtötietojen selvittämisestä.

Kilpailun päätöstilaisuus ja palkintojen jako
Tilaisuus järjestetään keväällä 2023.

Lisätiedot
Kati Kaskiala, INFRA ry, puh. 0400 663 550.
Panu Tuominen, INFRA Uusimaa ry, puh. 044 595 6617.
Tervetuloa mukaan!
INFRA ry

