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Mikko Hautio   Parma Oy 
Heinrich Scwab Inlook Oy 
Jari Pulkkinen  Fira Oy 
Mika Määttä  Caverion Suomi Oy 
Jari Korpisaari  SRV Rakennus Oy 
Henri Litmanen YIT Oyj 
Mikko Tammihovi Telinekataja Oy 
Ari Kähkönen  Infra ry 
Juha Suvanto   Talonrakennusteollisuus ry 
Kim Kaskiaro  Talonrakennusteollisuus ry 
Ville Wartiovaara Talonrakennusteollisuus ry 
Tommi Ahlberg Rakennusteollisuus RT ry 
Anne Hirsiniemi Rakennusteollisuus RT ry, sihteeri 

 
 

1. Kokouksen avaus ja edellisen kokouksen muistio 
 
Puheenjohtaja avasi kokouksen. Kim Kaskiaro kertoi RT:n hallituksen virallistaneen päätöksellään Tur-
vallisuusryhmän kokoonpanon ja toimintasäännöt. Ryhmän jäsenet esittäytyivät. Sihteeri esitteli edel-
lisen kokouksen muistion, joka hyväksyttiin. Todettiin, että edellisessä kokouksessa sovittu TVK:n 
edustajan vierailu vuoden 2017 ensimmäisessä kokouksessa ei järjestynyt ja hänet kutsutaan seuraa-
vaan kokoukseen. 

 
2. Uusi työturvallisuussäännöstö (liite 1)  

 
Suvanto esitteli uutta turvallisuussäännöstöä, joka on esitetty liitteessä 1.  
 
Tämän lisäksi keskusteltiin EU:n tietosuoja-asetuksesta, josta seuraavia velvoitteita koskien RT:ssä ol-
laan laatimassa käytännön läheistä ohjetta yrityksiin ja työmaille etenkin henkilötietojen käsittelyn 
osalta.  
 
Lisäksi Wartiovaara kertoi, että HTP-arvot ovat nousseet esiin syöpävaaraa aiheuttavina EU-tasolla, 
mutta prosessi niitä koskevien määräysten säätämiseksi on kesken. 
 

3. Tapaturmataajuus ja TOT-tilanne (liite 2) 
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Suvanto kertoi jäsenyritysten kuukausittain seurattavan tapaturmataajuuden hieman nousseen rul-
laavan tilaston mukaan. Kuolemaan johtaneita tapaturmia on meneillään olevan vuoden aikana sat-
tunut yksi.  
 
Suvanto esitteli myös TVK:n valmistuneita ja tutkinnassa olevia TOT-tapauksia, jotka TVK:n teematut-
kinnan mukaisesti koskevat elementti- ja suurmuottiasennuksessa sattuneita tapauksia. Ryhmässä to-
dettiin, että elementtikuormiin ja ylipäätään lastaus- ja purkupaikkoihin sisältyy suuri tapaturmariski 
ja niiden yhteydessä sattuu paljon tapaturmia. Todettiin, että yksi syy tähän on yhteyden puuttumi-
nen kuljetuksen ja työmaan välillä työturvallisuuden suhteen ja että työturvallisuutta täytyisi parantaa 
myös lastaus- ja purkutilanteissa. Leino kertoi lastaus- ja purkupaikkojen olevan AVIn työsuojelutar-
kastusten teemana vuonna 2017 ja sihteeri totesi eri teollisuusalojen liittojen suunnittelevan auto- ja 
kuljetusalan aloitteesta lastaus- ja purkupaikkojen käytännön läheistä turvallisuusohjeistusta. Päätet-
tiin, että RT:ssä valmistellaan esitys lastaus- ja purkupaikkojen turvallisuuden edistämiseksi seuraa-
vaan kokoukseen. 

 
4. Nolla tapaturmaa rakennusteollisuudessa vuonna 2020 (liite 3) 

 
Puheenjohtaja esitteli ajatuksiaan Nolla tapaturmaa -hankkeen loppusuoralle ja kertoi RT:n hallituk-
sen viestin Turvallisuusryhmälle olevan tarve konkreettisempiin keinoihin ja käytännön työkaluhin se-
kä vahvempaan yhteyteen RT:n hallitukseen.  
 
Keskusteltiin aliurakoitsijoista, jotka tulisi saada paremmin mukaan turvallisuustyöhön lähtien sattu-
neiden tapaturmien ilmoittamisesta ja käsittelemisestä. Todettiin myös, ettei uusilla määräyksillä to-
dennäköisesti enää saada tapaturmia vähenemään, vaan tarvitaan hallituksen viestin mukaisesti käy-
tännön toimenpiteitä, joilla samalla vaikutetaan asenteisiin ja turvallisuuskulttuuriin. Tällaisia käytän-
nön toimenpiteitä ovat esimerkiksi kouluttaminen sekä ulkoiset ja sisäiset auditoinnit. Sihteeri kertoi 
tässä yhteydessä RL:n ja Pron kanssa yhteistyössä toteutettavasta Turvallinen työmaa -koulutuksesta 
Majvikissa 21.-22.3.2017, joka on suunnattu niin yrityksen työsuojeluvaltuutetuille kuin työturvalli-
suuden toimihenkilöillekin tarkoituksena syventää työturvallisuusyhteistoimintaa yrityksissä. Audi-
toinnin suhteen kehuttiin TTK:n UPA-järjestelmää ja päätettiin pyytää seuraavaan kokoukseen Mäke-
läistä ja hänen seuraajaansa sekä toimitusjohtaja Hanhelaa TTK:sta kertomaan UPA-järjestelmästä. Li-
säksi työturvallisuutta parantavaksi käytännön työkaluksi todettiin RT:n ePerehdytys-hanke, jonka si-
sällön pilotointi alkoi tänään.   
 
Päätettiin, että Turvallisuusryhmän pöytäkirjat julkaistaan jatkossa RT:n nettisivuilla ja että RT:ssä 
suunnitellaan seuraavaa kokousta varten esitystä siitä, millaista yritysten työturvallisuusmateriaalia 
RT:n nettisivuilla voitaisiin alkaa julkaista. Päätettiin myös, että RT:n kuukausittaisen tapaturmataa-
juuksien keräämisen yhteydessä aletaan kerätä myös yrityksessä ilmoitetut turvallisuushavainnot per 
10 000 työtuntia ja tilastoidaan nämä kuten tapaturmataajuudet. 
 

5. Yritysten hyvät turvallisuuskäytännöt 
 
Päätettiin, että jatkossa jokainen Turvallisuusryhmän jäsen esittelee kokouksessa yrityksen hyvän tur-
vallisuuskäytännön tai yrityksessä sattuneen vakavan tapaturman tai vakavan vaaratilanteen. Esittely 
laaditaan yhdelle kalvolle, joka toimitetaan sihteerille ennen kokousta. Kokouksen jälkeen kalvot jul-
kaistaan RT:n nettisivuilla. 

 
6. Talousrikollisuuden torjunta 

 
Tapio Karin terveisinä todettiin, ettei talousrikollisuuden torjunnasta ole tällä erää uutta kerrottavaa 
ja että Verohallinnon selvitys ilmoitusvelvollisuuden vaikuttavuudesta julkaistaan 14.3.2017. 
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Wartiovaara kertoi, että AVI on valmistelemassa järjestelmää, jolla käytännössä toteutetaan syys-
kuussa 2017 voimaan tuleva lähettävän yrityksen velvollisuus ilmoittaa Suomen viranomaisille lähe-
tettävät yritykset. 
 

7. Koulutus / tiedottaminen  
 

Suvanto esitteli RT:n turvallisuusviikon (8.-12.5.2017) ohjelman (liite 4) ja pyysi apua miehityksen 
saamiseksi Ruduksen turvapuistoon ma 8.5. ja vierailutyömaiden löytämiseksi ke 10.5. Viikon ohjelma 
tulee olemaan hyvin pitkälle samanlainen kuin aiempina vuosina.   
 
Lisäksi Suvanto kertoi RT:n hallituksessa keskustelluista seikoista työturvallisuuden parantamiseksi: 
asenteet, tapahtuneiden tapaturmien läpikäynti ja johdon esimerkki. 
 
Suvanto esitteli myös torninosturitoimikunnan AVIlle, RL:lle ja RT:lle toimittaman työturvallisuusehdo-
tuksen (liite 5) ja pyysi tiedottamaan asiasta työmailla. Ehdotus käsitellään seuraavassa RT:n hallituk-
sen kokouksessa. 

 
8. Muut esille tulevat asiat 

 
Keskusteltiin lyhyesti johdon katselmuksista työmaille ja niiden vaikuttavuudesta. Päätettiin jatkaa 
keskustelua seuraavassa kokouksessa. 
 

9. Seuraava kokous 
 

Seuraava kokous pidetään 10.4.2017 klo 13 RT:ssä kokoustila Myllyssä 7. kerroksessa. Muiden vuoden 
2017 kokousten ajankohdat ovat seuraavat: 
 
5.6.2017 klo 13, Mylly 7. krs 
14.8.2017 klo 13, Leka 6. krs 
9.10.2017 klo 13, Mylly 7. krs 
4.12.2017 klo 12, Mylly 7. krs 
 
 
 
 
 
Vakuudeksi  
 
Anne Hirsiniemi 
 


