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Turvallisuus alkaa minusta -työturvallisuuskilpailu 2023 
 
Rakennusteollisuus RT ry:n talonrakennustoimiala ja RAKLI ry järjestävät yhdessä yhteistyö-
kumppaniensa kanssa jälleen vuonna 2023 valtakunnallisen Turvallisuus alkaa minusta -työ-
turvallisuuskilpailun.  
 
Järjestäjien yhteistyökumppaneina ovat INFRA ry, Rakennusliitto, Ammattiliitto Pro, Työsuo-
jeluhallinto ja Työturvallisuuskeskus. 
 
Kilpailun tavoitteena on löytää ja nostaa esiin Suomesta esimerkillisen turvallinen talonra-
kennustyömaa. Rakennustyömaa, jolla jokainen huolehtii paitsi omasta, myös työkaverin 
ja kaikkien muiden turvallisuudesta. Rakennustyömaa, jolla yrityksen turvallisuusjohtami-
nen näyttäytyy työmaan kaikissa toiminnoissa. 
 
Osallistuminen 
 
Kilpailuun voi osallistua rakennusyrityksen kiinteä toimipiste (pää-/aluekonttori) siten, että 
toimipiste voi ilmoittaa yhdessä kohteen rakennuttajan kanssa enintään yhden työmaan 
kutakin Talonrakennusteollisuus ry:n piiriyhdistyksen aluetta kohden (ks. karttaliite, sivu 4). 
 
Kohdetta rakentavan yrityksen on oltava kohteen päätoteuttaja ja työmaasta on tehtävä 
ennakkoilmoitus Aluehallintovirastoon.  
 
Kilpailuun osallistuvan työmaan tulee olla käynnissä 1.3.- 31.12.2023 välisenä aikana seu-
raavasti:  

• uudiskohteessa työmaan runkovaiheen töitä tulee sijoittua maalis-kesäkuun väli-
selle ajanjaksolle  

• korjauskohteessa työmaan tulee olla käynnissä koko em. ajanjakson ajan 
 
 
Ilmoittautuminen 28.2.2023 mennessä 
 
Ilmoittautuminen tehdään sähköisesti oheisen linkin kautta. Viimeisen ilmoittautumisajan-
kohdan jälkeen saapuneita ilmoituksia ei huomioida.  
 
Kilpailuun ilmoittautuessaan yritys/toimipiste/työmaa nimeää yhteyshenkilön, joka vastaa 
tarvittavasta sisäisestä tiedotuksesta ja kilpailuun liittyvän toiminnan järjestelyistä. Ilmoit-
tautumisen yhteydessä on ilmoitettava myös rakennuttajan yhteyshenkilö. 
 
Linkki: Ilmoittautuminen valtakunnalliseen talonrakennusalan kilpailuun 
 
 

https://q.surveypal.com/Valtakunnallinen-talonrakennusalan-tyoturvallisuuskilpailu-2023
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Kilpailussa arvioitavat asiat ja kilpailun vaiheet 
 
Kilpailun toteutus tapahtuu normaalin tuotantotoiminnan luontevana osana. Työmaiden 
turvallisuuden taso arvioidaan kilpailussa Aluehallintoviraston suorittamalla TR-mittauk-
sella. 
 
Kilpailukauden alkuvaiheessa, maalis-kesäkuun aikana, tehdään kaikille kilpailuun osallistu-
ville työmaille ennalta ilmoittamatta TR-mittaus, jonka perusteella syksyn aikana toteutu-
vaan loppukilpailuun valikoituu 10 parasta TR-mittaustulosta saanutta työmaata. Kuitenkin 
niin, että jokaiselta viideltä Aluehallintoviraston alueelta jatkoon valitaan vähintään yksi työ-
maa, mikäli sen TR-mittaustulos on alkuvaiheessa ollut vähintään 95 % putoamissuojauksen 
kerroin huomioiden. Tuloslaskennassa TR-mittaustuloksissa huomioidaan kilpailun järjestä-
jän toimesta jälkikäteen putoamissuojauksen painotus siten, että putoamissuojauksen puut-
teet kerrotaan 1,5:llä. 

Alkukarsintavaiheessa kilpailumittaukset työmaalla suorittavat Aluehallintoviraston työsuo-
jelutarkastajat osana normaalia valvontatoimintaa. Loppukilpailuvaiheessa TR-mittaukset 
suoritetaan erikseen nimetyn Etelä-Suomen Aluehallintoviraston edustajan toimesta. 
 
Kilpailusta pois sulkeminen 
 
Mikäli kilpailuun ilmoitetulla työmaalla sattuu kilpailun aikana vakava (yli 30 päivän poissa-
olo) tai kuolemaan johtanut työtapaturma myös ali- ja sivu-urakoitsijat ja mahdollinen vuok-
ratyövoima mukaan luettuna, työmaa ei voi jatkaa kilpailussa ko. onnettomuuden jälkeen. 
Tiedot kysytään työmailta erikseen Aluehallintoviraston TR-mittausten yhteydessä. 
 
Kilpailun ohjausryhmä voi tarvittaessa oman harkintansa perusteella sulkea kilpailuun osal-
listuvan työmaan pois kilpailusta, mikäli työmaalla muutoin ilmenee lainvastaista menette-
lyä tai toimintaa esim. luvatonta ulkomaalaista työvoimaa. 
 
Kustannukset 
 
Kilpailuun osallistuvat yritykset vastaavat:  

• tiedotustilaisuuksiin ja työmaan tarkastuskäynteihin osallistuvan yrityksen oman 
henkilöstön palkkakustannuksista sekä  

• muista mahdollisesti kilpailun tuloslaskennan edellyttämien tietojen toimittamisesta 
ja niihin liittyvistä kustannuksista 

 
 
 
 

Ilmoittautuminen 
viimeistään 
28.2.2023

1.3.-30.6.2023 
Alkukarsinta: 
TR-mittaus

1.7.-31.12.2023 
Loppukilpailu:

TR-mittaus
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Tuloslaskenta ja palkitseminen 
 
Kilpailun lopputulos lasketaan loppukilpailuvaiheen TR-mittaustuloksesta, jossa painotetaan 
putoamissuojausta niin, että puutteiden kerroin on 1,5. 
 
Tasatilanteessa kilpailun alkukarsintavaiheen TR-mittaus (putoamissuojauksella painotet-
tuna) huomioidaan. 
 
Kilpailussa kolme parhaiten menestynyttä työmaata palkitaan v. 2024 ensimmäisellä puolis-
kolla erikseen myöhemmin määriteltävällä tavalla. 
 
 
Tervetuloa mukaan! 
 
 
Helsingissä 12.12.2022 
 
 
 
Talonrakennusteollisuus ry   RAKLI ry 

    
Kim Kaskiaro    Jyrki Laurikainen 
toimitusjohtaja   toimitusjohtaja 
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Karttaliite: Talonrakennusteollisuus ry:n piirijako 
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