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Sovittuja toimenpiteitä (TTK)

• UPA turvallisuusryhmän agendalle vakiokohdaksi

• Rekisteri arvioinneista auki Ralalle

Sovittuja toimenpiteitä (Rala)

• Tehdyt UPA-arvioinnit näkyville Rala-raporttiin

• Rala selvittää mahdollisuutta ottaa työturvallisuus vahvemmin esille 
auditoinneissa  

• Rala selvittää tapaturmatietojen saatavuuden joko vakuutusyhtiöiden kautta 
tai suoraan yrityksiltä, jolloin niitä (tapaturmataajuutta?) mahdollisesti 
voitaisiin käyttää arviointiperusteena

• Tuula Råman turvallisuusryhmän joulukuun kokoukseen?
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AVIn tehovalvonta syyskuu 2017
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Pääteemana elementtikuormien turvallinen purku työmaalla

Tuloksia / AVIn tiedote 13.9.2017 :
- 122 rakennustyömaata tarkastettiin eri puolella Etelä-Suomea. 
- tarkastushetkellä elementtikuorman purkutyö oli käynnissä 36 työmaalla 
- näistä vain 16:ssa oli asianmukaiset putoamissuojaukset 
- Lopuille annettiin viranomaisohjausta asian korjaamiseksi 
- kolmessa tapauksessa työ jouduttiin keskeyttämään työntekijöiden 

välittömän putoamisvaaran vuoksi
- em. tapauksista annettiin putoamisvaarallisen työmenetelmän käyttökielto 

sakon uhalla viidelle työnantajalle: päätoteuttajille, kuljetusliikkeelle ja 
elementtiasennusyritykselle

- elementtikuormien purkutyön turvallisuutta ei ollut suunniteltu millään 
työmaalla yhtä lukuun ottamatta. 
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RT viestintä / Tommi Ahlberg

Hyvät ideat palkitaan, syksy-talvi 2017 viestintää

 Kilpailuehdotuksia on tullut vasta vähän

 Kilpailusta on tähän mennessä kerrottu lähinnä omissa kanavissa: RT:n nettisivut, Uutiskirje jäsenille, 

eJokka

 Nyt laajemmalla jakelulla loppuvuoden aikana myös: Rakennusliitto, Pro, STUL, RKL, RIA, RIL , RAKLI, 

Aluehallintovirasto… Lisäksi jäsenyritysten omien sisäisten tiedotuskanavien kautta

 Mahdollisesti myös muille ammattiliitoille, esim. Metalliliitolle?

 Aineisto: valmis teksti jossa kerrotaan muutaman esimerkin avulla, millaisia keksinnöt voivat olla 

(Jokka-lehdessä olleen ”Pellepelottomat”-palstan esimerkkejä). Lisäksi piirtäjän kilpailua varten 

laatima piirroskuva kuvittamaan tekstiä ja lisäämään huomioarvoa.

 Tehdään syksyn Jokka-lehteen kilpailusta mainos. Pidetään esillä RT:n uutiskirjeissä.

Sytyttääkö?

Onko mieleesi tullut joskus idea, jolla työturvallisuutta voitaisiin 

parantaa? Kerro se muillekin ja voit tienata 1500 

euroa! Kilpailuehdotus voi olla esimerkiksi jokin turvallisuutta 

parantava menettely, käytäntö tai työväline. Tai jotain muuta 

rakennusalan työturvallisuutta edistävää. Kaiklle avoimessa 

kilpailussa palkitaan 1–3 parasta ideaa.

Lue lisää ja osallistu

http://www.rakennusteollisuus.fi/Ajankohtaista/Tiedotteet1/2017/parannamme-tyoturvallisuutta-2017



Tavoitteena nolla tapaturmaa!


