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Yleisiä havaintoja turvallisuusviikon tapahtumista:

• Turvapuistovierailut olivat saadun palautteen nojalla menestys. 
Maanantaina turvapuistossa vieraili yli 200 
ammattioppilaitosten opiskelijaa  ja keskiviikkona järjestettiin 
yritysedustajille mahdollisuus tutustua turvapuistoon. 

• Turvallisuusviikon seminaari  Helsingissä keräsi salin täyteen 
osallistujia.

• Keskiviikon talonrakennuksen työmaavierailuille (8 työmaata) 
ilmoittautuneita sen sijaan oli viime vuotista selvästi 
vähemmän. 

• Monttumaanantai eli työmaakäynti Kehä I:n parannustyömaalla 
Keilaniemessä keräsi kuitenkin maksimimäärän osallistujia (18 
henkilöä, enempää ei olisi kierrokselle mahtunutkaan)

jatkuu…
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Yleisiä havaintoja turvallisuusviikon Uudenmaan piirin 
tapahtumista:

• Telinetorstaina teemana oli kulkutiet ja niiden turvallisuus. 
Esimiehiä ja työnjohtoa kannustettiin tekemään erityisesti 
positiivisia turvallisuushavaintoja sekä antamaan positiivista 
palautetta. Turvallisuushavaintojen tekoa kannustettiin. 
(TELINEKATAJA)

• Keskiviikkona vietettiin Kattokeskiviikkoa. Esiin nostettiin AVI:n
kanssa yhdessä rakenteellinen putoamissuojaus, ja etenkin sen 
puuttuminen monissa sellaisissa kohteissa, joissa se olisi 
mahdollista toteuttaa.
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Uudenmaan seminaari.

Työmaavierailut, tässä  
Suurpellon palvelukeskukseen.
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Turvapuisto-
tapahtumat
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Monttumaanantai, 
työmaavierailu
Kehä I työmaa.

Loppukeskustelu työmaahavainnoista
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Viikon aikana kerättiin myös palautetta työmaavierailuihin 
osallistuneilta. 
Mitä hyviä käytäntöjä päätit viedä omalle työpaikallesi:

• Alumiinitelineen ulkopuolella päädyssä oleva esivalmistettu 
alumiininen porrasnousu oli hyvä ratkaisu.

• Vanerista rakennetut pyörillä kulkevat EA-pisteet, joita helppo 
siirrellä paikasta toiseen.

• "Veden puhdistuspiste", jossa tynnyriin on asennettu 
rakennuspölynimuripussi siivilöimään betonijätteet pois jolloin 
saadaan vesi tyhjennettyä viemäriin ja lillit lavalle

• Kerroskohtainen merkitty laastisekoitusasema
• Konekorttia voisi kokeilla

jatkuu…
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• Kerrosopastetaulut yrityksen omalla logolla
• A-tikas- ja työpukkihyväksyntätarra
• Kerrosten painetut infotaulut
• 3d aluesuunnitelma perehdytyksessä
• Portaikoissa oli suojakaiteet kunnossa mutta sen lisäksi potkulistat 

oli onnistuttu asentamaan fiksusti. Usein ne puuttuvat portaikoista 
ja tavaraa voi lentää alempana tulevin niskaan.

• Pölyntorjunta hoidettu suolaamalla työmaatiet.
• Työmaalla käytössä WhatsApp-ryhmä, jota käytetään mm. 

kriisiviestintään ja tiedottamiseen.
• Asiakas raivannut puskat pois edestä ja järjestänyt vakeille

valmiiksi aidatun(!) säilytysalueen (telinetorstai)
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Työmaavierailuille osallistuneilta pyydettiin jälkikäteen netissä 
palautetta ja ideoita. Alla poimintoja palautteista:

Vinkkejäsi ensi vuoden työturvallisuusviikolle 
• Isommat ryhmät, jotta tulee enemmän vuoropuhelua eri yritysten 

edustajien välille
• Meillä työpaikalla pitäisi mainostaa tätä tilaisuutta vielä enemmän
• Teemaksi joku jossain sattunut todellinen vaaratilanne tai 

tapaturma ja pohdintaa, miten se olisi ollut vältettävissä.
• Enemmän yllätyksellisyyttä käynnille. Huomasi työmaasta, että oli 

panostettu työturvallisuuteen ja esim. aukko suoja maalit olivat 
"tuoreita" ja näitä tehtiin vielä kierroksen aikana.

• Välivuosi näille käynneille tai sitten mentäisii katsomaan työmaata
joka on palkittu työturvallisuudesta tai missä tiedetään että on 
todella hyviä käytäntöjä, jotka tulisi viedä muille. Jokainen työmaa 
saadaan hyvään kuntoon kun panostetaan siihen (ja niin tapahtuu 
kun tiedetään että porukkaa tulee).

jatkuu…Talonrakennusteollisuus ry
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• Tämä on selkeästi pienen piirin juttu, jossa valta massa jää
huomioimatta. Hyöty perusmestarille erittäin pieni jos ollenkkaan. 
Konsernin johto vierailee työmailla, mutta niinhän ne tekee aina. 
Henkilöt ketkä eivät ole käytännössä lähellä todellista työmaan 
arkea. Pitäisi saada esim. vastaavat tai työmaan työsuojelupäälliköt 
yhteen ja heidän kesken mietittäisiin miten saataisiin arki 
muuttumaan turvallisemmaksi. Ilman että konsernien turvallisuus 
pääliköt eivät ole läsnä. Tätä RT ajaisin jäsen yriksiin sitten, kun 
tulee hyviä kehitys ehdotuksia (järkevät aikataulut, oikea 
resurssointi työnjohtoon, suunnitelmat kuntoon ennen töiden 
aloitus yms).

• Vierailuille hyvä valita jokin levitettävä sanoma tai viesti kun 
pääsemme vierailuille. Viesti voisi olla vaikka hyvät
turvallisuuskäytännöt vihkonen tms.

jatkuu…

Talonrakennusteollisuus ry
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• Hyvä mahdollisuus tutustua toisiin. Rakennus alalla meilä pitä
puhalta yhteen hiilen, että saatais positiivista palautetta 
enemmän.

• Yrityksistä tuli viestiä että kun jotkut kuulivat vierailusta olisivat 
halunneet ehkä mukaan, mutta kun eivät olleet saaneet kutsua 
asia jäi siihen. Olisiko kutsuun ensi vuonna hyvä liittää teksti siitä, 
että myös sellaiset jotka eivät ole saaneet kutsua, voivat 
ilmoittautua mukaan!

Talonrakennusteollisuus ry
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Palautetta työmaavierailuihin osallistuneilta (Upi), nettikysely:

Muuta, vapaa palaute:
• Ihan loistava juttu!! Näitä lisää
• Hienoa päästä käymään toisen firman työmaalla joka on lisäksi toista 

toimialaa. Avaa paljon silmiä ja tuo mielenkiintoa asioihin
• Kiitokset työmaavierailusta. On aina havainnollistavaa käydä katsomassa 

ja vaihtamassa näkemyksiä muiden alan toimijoiden, erilaisilla työmailla.
• Hyvä jatkettava käytäntö ja näille ilmoittamatta pois jääville vierailijoille 

määritettävä joku sanktio. On ikävä kun varautuu työmaa 4 vierailijaan 
joista paikalle tule vain yksi! Harmitti omasta puolestani työmaaporukkaa
tämä.

• Kiitos työmaan porukkale!
• Vierailulle osallistuneet yritysedustajat pitivät tätä vierailukäytäntöä 

jälleen erittäin hyvänä ja mielenkiintoisena tapahtumana ja toivoivat sen 
jatkuvan.

Talonrakennusteollisuus ry
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Turvallisuusviikko mediassa
ja somessa
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• Turvallisuusviikko on alan sisäinen tapahtuma 
eikä sille haettu suurta medianäkyvyyttä

• Toimittajille tarjottiin mahdollisuus osallistua 
seminaariin ja tapahtumiin. Uudellamaalla 
muutama toimittaja käytti tilaisuuden hyväksi  
(Rakennuslehti, Rakentaja)

• Mediaosumia tuli parikymmentä erilaisista 
medioista

• Turvallisuusviikon tapahtumista twiitattiin
tunnuksella #turvallisuusviikko

• Twiittejä saatiin erittäin runsaasti! 

Talonrakennusteollisuus ry



Seminaarin esitykset löytyvät YouTubesta
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Nolla tapaturmaa 2020!


