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RT:N TURVALLISUUSRYHMÄN KOKOUS 
 
Aika Keskiviikko 12.12.2018 klo 9.30 – 12 
 
Paikka Eteläranta 10, E28-E29 
 
Läsnä Antti Leino  Skanska Oy, puheenjohtaja 

Jukka Moilanen Lapti Oy 
Marko Kilpeläinen Peab Oy 
Mikko Lemmetyinen NCC Oyj 
Antti Jokela  YIT Rakennus Oy 
Tuija Lönnrot  Bonava Finland Oy 
Heinrich Schwab Inlook Oy 
Janne Papula  Kerabitpro Oy 
Timo Pinomäki Graniittirakennus Kallio Oy 
Mikko Tammihovi Telinekataja Oy 
Kati Kaskiala  Terrawise Oy 
Tapio Leinonen Terramare Oy 
Sirpa Ek  Hartela Yhtiöt Oy 
Ville Vatanen  Lujatalo Oy 
Jari Korpisaari  SRV Oy 
Jari Pulkkinen  Fira Oy 
Heidi Husari  Rateko 
Juha Suvanto  Talonrakennusteollisuus ry 
Ville Wartiovaara Talonrakennusteollisuus ry 
Hannu J. Mäkinen Talonrakennusteollisuus ry 
Ahti Niskanen  Talonrakennusteollisuus ry 
Tommi Ahlberg Rakennusteollisuus RT ry 
Anne Hirsiniemi Rakennusteollisuus RT ry 

 
 

1. Rakennusalan työsuojeluvalvonta  
 
Keskusteltiin rakennusalan työsuojeluvalvonnasta ryhmän kesken. RT:n edustajat ovat keskustelleet 
AVIn kanssa Luovan muodostamisesta ja pyrkinyt vaikuttamaan siihen rakennusalalle tarkoituksenmu-
kaisella tavalla. Luovan myötä valvontaan palkataan uusia henkilöitä ja otetaan käyttöön uusia toimin-
tatapoja, joihin on tarpeen tutustua jatkossa. AVIa on lähestytty RT:n, RL:n Pron ja Raklin yhteisellä 
kirjeellä työturvallisuuskilpailujen jatkamiseksi myös Luovan myötä. Luovan valmisteluun voi tutustua 
paremmin AVI on julkaiseman digilehden TS-nyt avulla https://www.tyosuojelu.fi/-/tyosuojeluhallin-
non-ts-nyt-lehti-on-ilmestynyt. 
 

2. Kokouksen avaus ja edellisen kokouksen muistio 
 

Puheenjohtaja avasi kokouksen. Edellisen kokouksen pöytäkirja hyväksyttiin. 
 

3. Turvallisuustilanne 
 
Suvanto esitteli tapaturmakehitystä, joka kaikilla aloilla on hieman laskusuunnassa (liite 1). Suvanto 
esitteli myös tilastoja turvallisuushavainnoista (liite 1). Ilmoitusaktiivisuutta on saatu lisättyä, mutta se 
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on edelleen liian vähäistä ja sitä tulisi kasvattaa. Toisaalta todettiin, että ilmoitusten määrää merkittä-
vämpää olisi lisätä ilmoittavien työntekijöiden lukumäärää. Keinoja työntekijöiden aktivoimiseen tulisi 
pohtia yrityksissä. Esim. jonkinlainen palkitseminen voisi houkutella havainnointiin.  
 
Uusia kuolemantapauksia ei ole sattunut viime kokouksen jälkeen ja näin ollen tapauksia tänä vuonna 
on sattunut neljä (liite 1). 
 
Suvanto esitteli työturvallisuussäännöstöön tehtyjä ja suunnitelmissa olevia muutoksia (liite 2). Valtio-
neuvoston asetus rakennustyön turvallisuudesta suunnitellaan muutettavaksi. Ryhmän näkemyksen 
mukaan asetusta ei kokonaisuudessaan tarvitse avata vaan ainoastaan päivittää tarvittavilta osin. Inf-
ran turvallisuusryhmässä sen sijaan on esitetty kokonaisuudistuksen tarpeita. Wartiovaara kertoi, että 
RT:lle tullaan toimittamaan muutosesitykset, jotka toimitetaan ryhmälle kommentoitavaksi. Wartio-
vaaran mukaan tällä hetkellä näyttää, ettei kovin suuria muutoksia ole tulossa. 

 
AVI on vuoden 2018 aikana valvonut tehostetusti vuokratyövoiman turvallisuutta, jonka näkymisestä 
työmailla tiedusteltiin ryhmän jäsenilta (liite 3). Korpisaari kertoi SRV:lle tulleesta kyselystä, johon vas-
tattiin ja jonka johdosta kävi ilmi tarkastajan katsovan kaiken vastuun vuokratyövoiman turvallisuu-
desta olevan pääurakoitsijalla sivuuttaen toimittajan vastuun ko. työhön sopivan työvoiman toimitta-
misesta. Vuokratyövoiman toimittajille tulisi viestiä, että heidän vastuullaan on toimittaa tilattuun 
työhön sopivaa työvoimaa. TRT:n Uudenmaan piirin ensi vuoden tavoitteena on koota yhteen vuokra-
työfirmoja keskustelemaan ja mahdollisesti luomaan yhteisiä pelisääntöjä mukaan lukien työturvalli-
suus.  
 

4. Tilanne RT:n turvallisuusryhmän painopisteissä 
 

Asenteet, hiljainen hyväksyntä 
  
Ahlberg kertoi, että asenteisiin vaikuttamiseksi aiotaan tehdä video, joka osoittaa etenkin nuorille, 
kuinka typerää riskinotto on. Videon tekemiseen etsitään parhaillaan yhteistyökumppania.  
 
PK-yritykset ja Ratulo-hanke 
 
Pohjustukseksi Pulkkinen esitteli Firalla sattunutta vakavaa tapaturmaa, jossa saksinostin kaatui työn-
tekijän ollessa kyydissä sekä toista tapaturmaa, jossa Firan rakennustyömaan vieressä olleella kadun-
pätkällä jalankulkijalle sattui onnettomuus, josta jalankulkija katsoo Firan olevan vastuussa.  
 
Pk-yritysten turvallisuuden parantamiseksi aiotaan järjestää kysely pk-yrityksille. Kysely koostuu seu-
raavista teemoista: turvallisuuden arvostus, ammattiosaaminen, ongelmanratkaisu ja yhteistyö työ-
maalla, johtaminen ja itsensä johtaminen, kommunikaatio ja viestintä. Kun kysely saadaan valmiiksi, 
ryhmän jäseniä pyydetään levittämään sitä aliurakoitsijoilleen, joiden tulee antaa kysely työntekijöil-
leen vastattavaksi.  
 
Keskusteltiin samalla yhteisösakoista tehdystä tutkimuksesta. Tutkimuksesta selviää, että yhteisösak-
koja määrätään todella herkästi. Todettiin, että tutkimuksessa esiin tuodut kipupisteet eivät ole ai-
noita tekijöitä, jotka johtavat yhteisösakkoon, ja on huomattava, ettei kyseiset kipupisteet kuntoon 
laittamalla välttämättä pysty välttämään yhteisösakkoa. 
 
Sidosryhmiin/viranomaisiin vaikuttaminen, jatkotoimenpiteet 
 
Asia keskusteltiin kohdassa 1. 
 
Turvallisuusviestintä 
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Ahlberg esitteli turvallisuusviestinnän suunnitelmaa, joka aiotaan laatia turvallisuusviestinnän paran-
tamiseksi (liite 4). Tavoitteena on siirtyä vuorovaikutteiseen viestintään ja RT:n turvallisuusryhmälle 
pyritään saamaan merkittävämpää roolia mm. viestimällä ryhmässä esille tulevia aiheita myös ryhmän 
ulkopuolelle. Ensimmäiseksi tehdään viestinnän vuosikello, johon liittyen ryhmän jäsenet saivat tehtä-
väkseen ilmoittaa Ahlbergille tammikuun puoliväliin mennessä teemoja vuosikelloon.  
 
Niskanen esitti, että vuoden 2019 alussa TRT:n ja RT:n uusia puheenjohtajia sekä ryhmän puheenjoh-
tajaa voitaisiin haastatella turvallisuuteen liittyen esim. eJokkaan. Kilpeläinen esitti, että suunnittelu-
puoleen tulisi pyrkiä vaikuttamaan mm. SKOLin ja Raklin kautta, sillä siellä on puutteita turvallisuu-
dessa. Sovittiin, että RT:stä ollaan yhteydessä SKOLiin ja keskustellaan asiasta. Puheenjohtaja esitti, 
että työn turvallisuuden lisäksi tulisi alkaa kiinnittää huomiota myös työn terveellisyyteen esim. er-
gonomian suhteen ja viestiä myös tästä puolesta.  
 
Alan yhteiset linjaukset  
 
Suvanto esitteli alan yhteisten linjausten valintaa ja valmistelua ja jalkautusta kentälle (liite 5). Su-
vanto muistutti lisäksi, että Rakennustiedossa on työryhmä rakennusalan työturvallisuussäännöstön  
ja materiaalin koordinoimiseksi ja kehittämiseksi, jossa liiton edustajina ovat Anne Hirsiniemi ja Juha 
Suvanto. Samalla sihteeri mainitsi TTK:n uusimmista työturvallisuutta edistävistä oppaista, jotka löyty-
vät seuraavalta verkkosivulta https://ttk.fi/koulutus_ja_kehittaminen/julkaisut/digijulkaisut. 
 

5. Muut asiat 
 
Keskusteltiin holvimuottityön ongelmista viime aikoina sattuneiden tapaturmien johdosta. Todettiin, 
että isommassa kuvassa kyse on väliaikaisten rakenteiden käytöstä, joiden turvallisuutta tulisi paran-
taa. Todettiin, että ohjeistetaan eJokkassa väliaikaisten rakenteiden käytön turvallisuudesta. Pulkki-
nen totesi, että ohjeistus on tärkeää saada perille kolmelle taholle: suunnittelija, päätoteuttajat ja 
henkilöt, jotka käytännössä kokoavat väliaikaisia rakenteita. Puheenjohtaja esitteli uuden putoamis-
suojausratkaisun ”FreeFalcon”, josta on saatu positiivista palautetta suomalaisilta käyttäjiltä Skans-
kalla https://www.youtube.com/watch?v=Zs5cgJnQVUI. 

 
Ahlberg muistutti lukemaan Jokkaa ja eJokkaa ja pyysi lähettämään aiheita vuoden viimeiseen eJok-
kaan.  
 
Niskanen kertoi telinejaoston valmistelevan telineturvallisuuden kouluttamiseen käytettävää softaa. 
 
Husari kertoi ePerehdytyksen valinnasta Finnbuild-messujen Highlights-tuotteeksi ja sen käyttäjämää-
rien jatkuvasta kasvusta. RaTuLo-hanke on edennyt siten, että oppaan laatiminen on loppusuoralla ja 
luonnos laitetaan pian kommenteille ryhmälle. Lisäksi hankkeen puitteissa ollaan tekemässä tutki-
musta työturvallisuudesta sekä Mobiiliturva-applikaatiota, jonka avulla työntekijä mm. tutustuu työ-
paikkansa vaaroihin ja kuittaa tutustuneensa niihin (liite 6).  

 
6. Kohti vuotta 2019 

 
Turvallisuusviikko vuonna 2019 on viikko 20 (13.-17.5.). Viikon ohjelma on hyvin pitkälle vuoden 2018 
mukainen. Myös alueilla järjestetään jälleen erilaisia turvallisuustapahtumia viikon aikana. Esim. Ou-
lun turvapuistossa järjestetään turvallisuustilaisuus. Todettiin, että Oulussa vuoden 2018 turvallisuus-
viikolla turvapuistossa järjestetty yhteistilaisuus pääurakoitsijoiden ja aliurakoitsijoiden kesken, oli 
todella hyödyllinen ja tämän johdosta ryhmälle annettiin tehtäväksi pohtia yhteistyön kehittämisen 
mahdollisuuksia aliurakoitsijoiden kanssa. Pulkkinen kertoi Firassa vuoden 2018 turvallisuusviikolla 
työmailla järjestetyistä aamiaistilaisuuksista aliurakoitsijoiden kanssa esimerkkinä yhteistyön kehittä-
misestä. Todettiin, että vuoden 2019 viikon sloganina kannattaa pitää tutuksi tullut ”Viisaat kypärät 
yhteen”. Sen alle sovittiin lisättäväksi teema ”Työn turvallisuussuunnittelu”, jota varten ryhmän jäse-
net toimittavat Suvannolle malleja suunnitelman laatimiseksi. 

https://www.youtube.com/watch?v=Zs5cgJnQVUI
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Pinomäki kertoi paalutustyöstä tehdystä oppaasta, joka on painotuote ja pian saatavilla. 
 
Suvanto kertoi, että yhteistyössä TTL:n kanssa ollaan tekemässä tutkimusta Nolla tapaturmaa -hank-
keen saavutuksista (liite 7). Lopputulokset saadaan syyskuussa 2019. 
 
Puheenjohtaja kertoi ryhmän kokouksista vuonna 2019. Kokoukset tulevat olemaan koko ryhmän ko-
kouksia, joiden päätteeksi TRT:n edustajat voivat jäädä keskustelemaan tarvittaessa vain TRT:tä kos-
kevista aiheista.  

 
Ryhmän opintomatka tehdään viikolla 15 Ruotsiin, Göteborgiin tai Tukholmaan. Matkalla tutustutaan 
Skanskan työmaakohteeseen sekä pidetään kokous.  
 
Seuraava kokous pidetään 11.2.2019 klo 9.30 Eteläranta 10:ssä 2. kerroksessa neuvotteluhuoneissa 
E28-E29.  
 
Muut vuoden 2019 kokoukset pidetään alla olevan liitteen mukaisesti. Kokouksiin lähetetään kalente-
rikutsu esityslistoineen ennen kokousta.  

 
Vakuudeksi  
 
Anne Hirsiniemi 
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Liite.  Osallistujat ja kokousajat. Kokousten kesto n. 2 tuntia.  
 

RT Turvallisuusryhmä 
 

Talonrakennusteollisuus TRT 
1. Antti Leino, Skanska Oy, pj(* 

2. Sirpa Ek, Hartela Yhtiöt Oy 

3. Arto Huhtanen, NCC Suomi Oy 

4. Antti Jokela, YIT Oyj 

5. Marko Kilpeläinen, Peab Oy 

6. Jari Korpisaari, SRV Oy 

7. Tuija Lönnrot, Bonava Oy 

8. Jukka Moilanen, Lapti Oy 

9. Jari Pulkkinen, Fira Oy 

10. Heinrich Scwab, Inlook Oy 

11. Mikko Tammihovi, Telinekataja Oy 

12. Ville Vatanen, Lujatalo Oy 

Rakennustuoteteollisuus RTT ry 
13. Kari Lohva, Rudus Oy(* 

14. Katja Salmi, Parma Oy 

INFRA ry 
15. Ari Kähkönen, Infra ry 

16. Kati Kaskiala, TerraWise Oy 

17. Tapio Leinonen, Terramare Oy 

18. Timo Pinomäki, Graniittirakennus Kallio Oy(* 

LVI Tekninen Urakointi LVI-TU 
19. Mika Määttä, Caverion Suomi Oy 

Pinta 
20. Janne Papula, Kerabit Oy 

RT:n edustajat  
21. Juha Suvanto 

22. Anne Hirsiniemi, sihteeri 

23. Tommi Ahlberg 

24. Ville Wartiovaara 

25. Heidi Husari 

26. (Hannu J. Mäkinen) 

27. (Kim Kaskiaro) 

28. (Ahti Niskanen) 

 
(*Työvaliokunta  

2019 kokoukset 

11.2. klo 9:30, Eteläranta 10 2. krs E28-E29 

Opintomatkalla viikolla 15 

14.5., Etera-talo, Pasila, turvallisuusviikon seminaarin yhteydessä 

27.8. klo 9:30, Eteläranta 10 2. krs E28-E29 

29.10. klo 9:30, Eteläranta 10 2. krs E28-E29 

12.12. klo 9:30, Eteläranta 10 11. krs ”Satama” 

- Lista päivitetty 28.11.2018 


