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Kutsu valtakunnalliseen kilpailuun: 
Turvallinen infratyömaa 2022 

 
INFRA ry kutsuu jälleen yrityksiä työturvallisuuskilpailuun, jossa etsitään hyvin turvallisuudesta 
huolehtineita työmaita. Kilpailun tavoitteena on kiinnittää huomiota työturvallisuuden kehit-
tämiseen ja palkita turvallisia työmaita. Samalla levitetään MVR-mittarin1 käyttöä ja turvalli-
suushavainnointia yhä useampiin yrityksiin ja työmaille.    
 
Kilpailu on kaksiosainen: ensimmäisessä vaiheessa työmaat tekevät itse MVR-mittauksen ja 
näistä viisi parasta pääsevät jatkoon. Loppukilpailussa mittaukset suorittaa aluehallintoviras-
ton tarkastaja. Kolme parasta työmaata palkitaan.  
 

Osallistuminen 
Kampanja toteutetaan koko maan alueella. Kilpailuun voivat osallistua yritykset, joilla on 
koko ajalla 1.6 - 31.10.2022 käynnissä yksi tai useampia työkohteita ja joista on tehtävä en-
nakkoilmoitus aluehallintoviraston työsuojeluvastuualueen toimistoon. Lisäksi yrityksen tu-
lee olla työkohteissa päätoteuttajana tai päätoteuttajan roolissa.   
 
Yrityksen työmaan/työmaiden ei tarvitse olla käynnissä vielä ilmoittautumisajankohtana. Yri-
tys voi osallistua kilpailuun useammalla työkohteilla.  
 
Ilmoittautuminen tehdään 15.5.2022 mennessä. Linkki ilmoittautumiseen: https://q.survey-
pal.com/Ilmoittautuminen-infra-alan-valtakunnalliseen-tyoturvallisuuskilpailuun-2022 
 
 

Työturvallisuuden arviointi ja mittaukset 
Kilpailu on kaksivaiheinen: 
1.  Karsintavaihe: Työmaan oma MVR-mittaus ja turvallisuushavainnointi 

Työmaat mittaavat työmaan MVR-mittarilla itse toukokuun-elokuun ajan (vähintään 4 
mittausta) ja lähettävät tulokset INFRA ry:hyn (kati.kaskiala@infra.fi). Mittauksista laske-
taan keskiarvo. Havaintoja tulee olla vähintään 50 kpl/mittaus. Tulosten perusteella vali-
taan viisi parasta työmaata loppukilpailuun; kuitenkin niin, että loppukilpailuun pääsee 
korkeintaan kaksi saman yrityksen työmaata.  

 
1. 2. Loppukilpailu: AVIn tarkastajan tekemä mittaus viidelle MVR-mittausten perusteella par-

haalle työmaalla 

 
1 MVR-mittaus on kehitetty työmaan turvallisuuden kohentamisen välineeksi, jossa havainnoidaan kes-
keisiä työmaan turvallisuustekijöitä asteikolla oikein/väärin. Lukuisat yritykset käyttävät mittausta 
säännöllisesti ja se on käytössä myös työturvallisuusviranomaisilla. MVR-mittaus korvaa lakisääteisen 
viikkotarkastuksen. 
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AVIn tarkastaja kiertää viisi loppukilpailuun valittua työmaata ja hänen näillä tehtyjen 
MVR-mittausten perusteella palkitaan kolme parasta. Karsintavaiheen tulokset nollataan 
eivätkö ne vaikuta lopputulokseen.  

 
Työmaa suljetaan pois kilpailusta myös, jos 
(1) työmaan ilmoittamat tulokset poikkeavat merkittävästi AVIn tarkastajan tekemistä mit-
tauksista. 
(2) työmaalla tapahtuu kampanjan aikana kuolemaan johtanut tapaturma,  
(3) 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  
(4) henkilöluettelo AVI-tarkastajan käydessä tekemässä kilpailuun liittyvää MVR-mittausta ei 
ole ajantasainen. 
 

Palkitseminen 
Kilpailussa palkitaan  
- kolme parasta työmaata (MVR-mittausten perusteella) 

 

Lisätiedot   

Kati Kaskiala, INFRA ry, puh. 0400 663550  
Jukka Hietavirta, Etelä-Suomen aluehallintovirasto, puh. 040 762 5360 

 
 

 
Tervetuloa mukaan! 

 
INFRA ry 
 
 
Jussi Tuohino   Paavo Syrjö 
Hallituksen puheenjohtaja  Toimitusjohtaja 
 
 
Liite: MVR-mittari 2017 (http://www.rakennusteollisuus.fi/globalassets/infra/tyotur-
vallisuus/mvrmittari2017/mvr-mittari_fi_a5_24092017-1_web.pdf) 
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