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Talonrakennusteollisuuden Uudenmaan piiri ry

Kilpailutiedote
13.1.2022

Turvallisesti 2000 -luvulla työturvallisuuskilpailu vuonna 2022
Kilpailu ja osallistuminen
Alueellinen työturvallisuuskilpailu on yksi vaikuttavimmista keinoista edistää rakentamisen
työturvallisuutta. Yhteistyössä työnantaja- ja työntekijäjärjestöjen sekä työsuojeluviranomaisten
kanssa järjestettävä kilpailu on osoittanut tehokkaaksi välineeksi tapaturmien torjunnassa. Siksi on
tärkeää, että mahdollisimman moni yritys tänäkin vuonna osallistuu kilpailuun.
Yrityksenne on mukana kilpailussa ilman erillistä ilmoittautumista. Mikäli jäsenyritys ei jostain syystä
halua osallistua kilpailuun, tulee yrityksen toimitusjohtajan tehdä siitä erikseen ilmoitus 31.1.2022
mennessä Talonrakennusteollisuus ry:n Uudenmaan piirin toimistoon sähköpostitse
juha.suvanto@rakennusteollisuus.fi tai diana.raman@rakennusteollisuus.fi.

Toteutus ja kilpailutyömaiden valinta
Kilpailussa on mukana Talonrakennusteollisuus ry:n Uudenmaan piirin jäsenyritykset, joilla on
käynnissä piirin alueella yksi tai useampia työkohteita. Yritysten tulee olla työkohteissa valtioneuvoston
päätöksen rakennustyön turvallisuudesta (205/2009) tarkoittamalla tavalla päätoteuttajana tai
päätoteuttajan roolissa. Työmaat valitsee Etelä-Suomen aluehallintoviraston työsuojeluvastuualue
työmaiden ennakkoilmoitusten perusteella.
Kilpailuun voivat osallistua myös RAKLI ry:n talonrakennusalan projektinjohtopalveluja tarjoavat
jäsenyritykset. Kilpailun toteutus tapahtuu normaalin tuotantotoiminnan luontevana osana.

Sarjat
Kilpailussa on kaksi sarjaa vuoden 2021 liikevaihdon mukaan laskettuna:
1. Isot yritykset, joiden liikevaihto oli yli 50 miljoonaa euroa.
2. Pk-yritykset, joiden liikevaihto oli korkeintaan 50 miljoonaa euroa.

Työturvallisuuden arviointi kilpailussa
Työturvallisuutta arvioidaan kilpailussa yritys- ja työmaasarjoissa. Yritystason arviointi voidaan
tehdä, mikäli vähintään yrityksen kahdelle eri työmaalle tehdään tarkastus TR-mittaria käyttäen.
Työmaille tehdään yksi TR-mittaus kilpailuun liittyen.
Yrityssarja
Yrityssarjassa turvallisuuden arviointi koostuu seuraavista osa-alueista:
1. Painoarvo 80 prosenttia: Työmaan yleinen turvallisuustaso, TR-mittaus. Aluehallintoviraston
tarkastaja tekee TR-mittauksen.
2. Painoarvo 10 prosenttia: Kilpailuyrityksen ja aliurakoitsijoiden työtapaturmien määrä
kilpailuvuonna. Talonrakennusteollisuuden Uudenmaan piiri pyytää tapaturmatiedot yrityksiltä.
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3. Painoarvo 10 prosenttia: Muuttuvana osiona on pölyntorjunta. Tarkastaja selvittää TR-mittauksen
yhteydessä mm. seuraavia asioita (ks. liite): onko pölyntorjuntasuunnitelma tehty, miten
henkilöstötilojen siivous ja vaatteiden säilytys sekä puhdistautuminen on järjestetty kvartsipöly
huomioon ottaen, ja miten kvartsipölyn leviäminen on estetty.

Työmaasarja
Työmaasarjassa työmaan yleinen turvallisuustaso arvioidaan TR-mittauksella.

Palkitseminen
Kilpailussa palkitaan
- yrityssarjassa voittajat molemmista sarjoista (isot/pk),
- työmaasarjassa paras työmaa molemmista sarjoista (isot/pk).
Lisäksi yrityssarjan parhaan TR-indeksin keskiarvon saavuttanut yritys voittaa Etelä-Suomen
aluehallintoviraston lahjoittaman kiertopalkinnon vuodeksi kerrallaan.
Kilpailussa huomioidaan myös työturvallisuusasiansa hyvin hoitanut rakennuttaja sekä ali- tai sivuurakoitsija.
Kilpailun ohjausryhmä ottaa huomioon myös työmailla tapahtuneet vakavat ja kuolemaan johtaneet
työtapaturmat.

Yrityksen yhteyshenkilö
Kun kaikki kilpailussa mukana olevat yritykset ovat selvillä, pyydetään jokaista yritystä nimeämään
kilpailuun yhteyshenkilö, 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 kilpailuun tarvittavien lähtötietojen
selvittämisestä.

Kilpailun päätöstilaisuus ja palkintojen jako
Tilaisuus järjestetään keväällä 2023.
Lisätiedot
Talonrakennusteollisuuden Uudenmaan piiri ry:n toimisto:
- asiamies Juha Suvanto, puh. 050 344 9669
- aluejohtaja Diana Råman puh. 040 849 9463
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