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1. Kokouksen avaus ja edellisen kokouksen muistio
Puheenjohtaja avasi kokouksen. Edellisen kokouksen muistio hyväksyttiin. Muistutettiin, että muistiot
julkaistaan kokouksen jälkeen RT:n verkkosivuilla avoimuuden periaatteen mukaisesti. Tästä syystä on
tärkeää jo kokouksessa tai viimeistään muistiota lukiessaan ilmoittaa, jos on asioita, joita ei halua avoimesti luettavaksi verkkosivuille.
Ville Wartiovaara kertoi lyhyesti kilpailuoikeudellisista periaatteista RT:n toiminnassa mukaan lukien
RT:n turvallisuusryhmän toiminta (liite 1 ja 2). Yhteistyö ja suositusten laatiminen turvallisuusasioissa
on sallittua, mutta kollektiivisia päätöksiä esim. ainoastaan tiettyjen palveluntarjoajien käyttämisestä
ei voida tehdä.
2. Työturvallisuus Rakennusteollisuudessa / RT:n hallituksen puheenjohtaja Olli Nikula sekä RT:n toimitusjohtaja Aleksi Randell
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Puheenjohtaja esitteli RT:n turvallisuusryhmän toimintaa (liite 3). Puheenjohtaja totesi, että työtapaturmien seurauksena tuomittavat tuomiot yhä kovenevat (sakot yrityksessä toimineille ja yhteisösakot yrityksille) ja työnantaja tuomitaan vastuuseen työtapaturmasta lähes poikkeuksetta. Tähän kehitykseen tulisi yrittää mahdollisuuksien mukaan vaikuttaa. Kaskiala totesi yhteisösakkojen vaikuttavan yrityksen toimintaan myös välillisesti, sillä yritys voi niiden myötä jäädä ulkopuolelle mm. urakoiden tarjouskilpailuista.
Määttä totesi, että työtapaturmien vähentämiseksi olisi merkittävää kouluttaa työmaan esimiehiä
heidän vastuistaan mukaan lukien työturvallisuusvastuut. Lisäksi Määttä totesi avainasemassa olevan
kunkin henkilön oman ymmärryksen työturvallisuuden merkityksestä omalta ja muiden kannalta.
RT:n puheenjohtaja Olli Nikula kertoi työturvallisuustyöstä omassa yrityksessään. Valtavasti asioita on
tehty ja jäljellä olevat haasteet nivoutuvat ennen kaikkea asenteisiin. Nikula totesi, että RT:n turvallisuusryhmän tulee jatkaa hyvää työtään, jotta tapaturmat yhä vähenisivät ja jotta myös ne yritykset,
joissa turvallisuustyötä ei vielä juuri tehdä, saataisiin panostamaan työturvallisuuteen. Tämä on merkittävää koko alan maineen kannalta ja uusien sukupolvien saamiseksi alalle.
RT:n toimitusjohtaja Aleksi Randell kertoi havainnoistaan työturvallisuuden suhteen ensimmäisen
vuotensa ajalta RT:ssä. Randell kertoi työturvallisuuden tärkeyden näkyvän RT:ssä selvästi (mm. vakioaiheensa RT:n hallituksen kokouksissa). Randell kertoi, että RT:n hallitus ja RT:n työryhmät toimivat
yhteistyössä ja kuuntelevat toisiaan ja turvallisuusryhmästä tulevat viestit siis kuullaan ja otetaan huomioon RT:n hallinnossa. Randell painotti sekä nopean reagoinnin ja avoimuuden tärkeyttä työturvallisuusasioissa etenkin tapaturmien sattuessa että toisaalta pitkän linjan kokonaiskuvaa ja strategian
tärkeyttä, jotta pitkäjänteisesti kehitetään työturvallisuutta. Randell muistutti, että myös muilta
aloilta voi saada hyviä malleja työturvallisuuden parantamiseksi.
Kaskiaro kertoi, että eri alueilla Suomessa on havaittu eroja työturvallisuusasioissa ja kehotti myös
yritysten sisäisesti kiinnittämään tähän huomiota vaikuttamaan asiaan.
3. Turvallisuustilanne
Suvanto esitteli turvallisuustilannetta (liite 4). Juoksevan tilaston mukaan loppuvuodesta tapaturmataajuus hieman laski. Koko vuoden 2018 tilasto ei ole vielä täysin valmis.
Turvallisuushavaintoja tehdään edelleen harmittavan harvassa yrityksessä. Niissä yrityksissä, joissa
havaintoja tehdään ja ilmoitetaan RT:lle, niitä tehdään kiitettävästi.
Kuolemaan johtaneita tapaturmia on viime kokouksen jälkeen sattunut kaksi, joulukuussa ja tammikuussa (liite 3).
Pulkkinen esitti, että rakennusalan yrityksissä voitaisiin pitää hiljainen hetki sellaisena päivänä, kun
sattuu kuolemaan johtanut tapaturma. Puheenjohtaja kehotti pohtimaan yrityksissä sisäisesti asiaa
sekä sen toteuttamismahdollisuuksia ja asiaan palataan seuraavassa kokouksessa.
Suvanto esitteli RT:n turvallisuusviikon ohjelmaluonnosta (liite 4). Muutoksena aiempaan luonnokseen on tiistain seminaarin paikka, joka on tänä vuonna Varman auditorio Salmisaaressa.
Suvanto esitteli valmisteilla olevaa työturvallisuussäännöstöä (liite 5). Viime kokouksen jälkeen ei ole
tullut muutoksia. Suvanto kertoi, että RT:ltä on pyydetty lausuntoa Rakennustyön turvallisuutta koskevan säännöstön uudistamiseksi ja tiedusteli, onko RT:n turvallisuusryhmässä näkemyksiä tähän lähtien tarpeesta uudistamiseen ylipäätään. Ryhmässä esitettiin aiempaan tapaan näkemyksiä, ettei
koko rakennustyön turvallisuutta koskevaa asetusta tule avata vaan täydentää asetusta ja tarpeen
mukaan muita säädöksiä niissä olevien puutteiden osalta.
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4. Tilanne RT:n turvallisuusryhmän painopisteissä
Asenteet ja hiljainen hyväksyntä sekä turvallisuusviestintä
Ahlberg kertoi, että kohteena ovat nuoret ja siksi keinona asenteiden kehittämiseen käytetään youtubea ja kieltojen sijaan esitetään virheellisen toiminnan seurauksia, jotta nuoret itse ymmärtäisivät
työturvallisuuden tärkeyden. Työssä ollaan siinä vaiheessa, että valittu tubettaja tavataan pian ja keskustellaan videon toteuttamisesta. Ahlberg pyysi ryhmän jäseniltä kommentteja ja ideoita työskentelyä varten.
Kaskiaro kertoi RT:n hallituksessa tulleen esiin ajatus jonkinlaisesta kriisiviestinnän kanavasta
työturvallisuusasioissa. Viestinnän sisällön suhteen on monesta syystä oltava tarkka, mutta todettiin,
että ainakin seikat, jotka olisi tarpeen saada nopeasti tietoon laajasti alalle (esim. vika tietyssä laitetyypissä), voisi olla tarpeen viestiä tiettyä kanavaa pitkin. Tällaisia seikkoja voidaan tiedottaa myös
eJokassa, joka voidaan laatia nopeasti myös em. kaltaisesta yksittäisestä nopeasti tiedotettavasta asiasta ja siksi todettiin, ettei uuden kanavan luominen ole välttämätöntä.
PK-yritykset
Pulkkinen esitteli PK-yrityksille tekeillä olevaa kyselyä (liite 6). Kysely voitaisiin tehdä esimerkiksi turvallisuusviikolla. Pulkkinen pyysi ryhmältä apua kyselyn jalkauttamiseen kentälle mahdollisimman laajasti, kunhan kysely saadaan valmiiksi.
Todettiin samalla, että edellisestä kokouksesta pohdittavaksi jäi ideat yhteistyön kehittämiseen aliurakoitsijoiden kanssa. Erityisiä ideoita ei tässä yhteydessä esitetty, mutta todettiin, että myös RL tulee
saada yhteistyöhön mukaan PK-yritysten työturvallisuuteen vaikuttamiseen.
Sidosryhmiin / viranomaisiin vaikuttaminen
RT on saanut vastauksen Luovan ylijohtaja Antilalta kirjeeseensä työturvallisuuskilpailujen ja muun
työturvallisuusyhteistön jatkamisesta AVIn kanssa Luovan perustamisen myötä (liite 7). Selkeää vastausta kirjeessä ei ole työturvallisuuskilpailujen suhteen, mutta yhteistyötä työturvallisuudessa pidetään tärkeänä.
Alan yhteiset linjaukset
Suvanto kertoi torninosturinkuljettajille aloitettavasta koulutuksesta alan yhteisen linjauksen mukaisesti. Samalla puheenjohtaja tiedusteli, onko yrityksissä määritelty, kuinka usein työsuojelupäällikön
tulee uusia koulutuksensa. Todettiin, ettei yrityksissä ole selkeitä linjauksia eikä RT:n turvallisuusryhmässä myöskään tehdä linjauksia, vaan asia ratkaistaan yrityskohtaisesti.
5. Muut asiat
Valtakunnallinen työturvallisuuskilpailu järjestetään tänä vuonna Infrassa. Myös alueellisia työturvallisuuskilpailuja on suunnitteilla. Työturvallisuuskilpailujen hyvistä työmaista kaivattaisiin juttuja esim.
eJokkaan.
Ahlberg kertoi, että vanhoja eJokka-julkaisuja ei järjestelmän vaihtumisen vuoksi enää jatkossa pääse
lukemaan muuten kuin pdf-muodossa. Seuraavasta julkaisusta alkaen eJokassa tullaan esittelemään
hyviä työmaita alan positiivisen maineen kasvattamiseksi.
Husari kertoi RaTuLon etenemisestä. Hankkeen Mobiiliturva-osion loppuraportti tullaan pian julkaisemaan. RaTuLon puitteissa laadittu opas taas tulee olemaan julkaistavissa turvallisuusviikkoon mennessä, jolloin opasta voidaan jakaa ja hyödyntää myös turvallisuusviikolla.
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Suvanto kertoi, että RT on saanut yhteistyötiedustelun Oy Sandy Ltd nimisestä yrityksestä tavarankuljetuskonttien kaasuriskin hallintamallin testaamiseksi. Ryhmässä ei ollut kiinnostuneita testaamaan
yhtiön tuotetta.
Määttä tiedusteli tikkaiden oikeanlaisesta mitoituksesta sekä käsijohteiden tarpeesta tikkaissa. Todettiin, että lain määräysten yli menevistä vaatimuksista kukin yritys päättää tahollaan.
Tammihovi totesi, että ryhmässä tulisi jälleen käydä läpi, miten työturvallisuustaajuuteen laskettavat
työtapaturmat määritellään, sillä sen tulkinnassa on eroja.
Lopuksi muistutettiin ilmoittautumaan viimeistään nyt 10.-11.4. järjestettävälle opintomatkalle.

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”
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