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1. Kokouksen avaus ja edellisen kokouksen muistio
Puheenjohtaja avasi kokouksen. Edellisen kokouksen pöytäkirja (Ruotsin opintomatkan yhteydessä)
käytiin läpi ja hyväksyttiin. Kokemuksena Ruotsin työpaikkavierailuista todettiin, että työpaikkojen siisteyden ja turvallisuuden suhteen pärjäämme ruotsalaisille oikein hyvin. Henkilöstön psykososiaalisen
kuormituksen hallintaan on Ruotsissa kiinnitetty meitä enemmän huomiota mm. tekemällä mittauksia
neljästi vuodessa (NCC:n vierailutyömaa). Työmaiden aikataulut myös vaikuttivat suomalaisia väljemmiltä. Todettiin että UPI:n hallituksessa on myös ollut esillä, että meillä työmaiden toimihenkilöt ovat
nykytilanteessa henkisesti hyvin kuormittuneita.
TV:n talo/remontti-ohjelmiin viedään eteenpäin tietoa, että turvallisuus pitää näkyä myös TV-tuotannoissa. RT:n viestintä selvittää miten tämä kannattaa tehdä.
Kaskiaro kertoi RT:n toimintamallin muutoksista. Toimintamallin uudistaminen jatkuu. Toimihenkilöiden työsuhdeasiat siirrettiin pois keskusliitosta, minkä seurauksena Anne Hirsiniemi on siirtynyt töihin
talon ulkopuolelle.
Muita muutoksia: Terramaren edustaja turvallisuusryhmässä vaihtuu. Mäkinen piti eläkkeelle jäävälle
Tapio Leinoselle kiitospuheen, Tapio on ollut mukana vuodesta 2002 lähtien. Terramaren uusi jäsen
Tommi Niemi esittäytyi. Niemen nimitys edellyttää vielä hallituksen hyväksynnän.
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2. Turvallisuustilanne
Suvanto esitteli tapaturmataajuuden kehitystä (liite 1). Tapaturmavakuutuskeskuksen 2018 tilastot
kertovat positiivisen viestin, että rakentamisessa valtakunnan tasolla tapaturmataajuus on laskenut
vaikka muilla toimialoilla se on noussut.
Todettiin että TTL:n syyskuun lopussa valmistuvassa tutkimuksessa Nolla tapaturmaa 2020 -hankkeen
tuloksista on todettavissa, että suunta on ollut oikea ja viimeisen vuosikymmenen aikana rakentamisen vakavien tapaturmien määrä on radikaalisti laskenut, mikä on todella positiivinen asia.
Rakentajien työpaikkakuolemien määrä on tänä vuonna valitettavasti ollut viime vuotisella tasolla.
Kaskiala kertoi Raidejokerin työmaalla tapahtuneesta räjäytystyöonnettomuudesta, jossa pora osui
vanhaan räjähteeseen. Vakavilta seurauksilta onneksi vältyttiin
Korpisaari esitteli sattuneen läheltä-piti-tilanteen, jossa seinäelementin kaatuminen aiheutti mittavia
materiaalivahinkoja, henkilövahingoilta kuitenkin vältyttiin.
-Kanava tapaturmien ja vakavien vaaratilanteiden nopeaan tiedottamiseen (RT:n hallituksen toimeksianto)
Kaskiaro esitteli Talonrakennuksen hallituksen toimeksiannon perusteella vaaratilanteiden ilmoitus- ja
raportointijärjestelmää, josta voitaisiin yhteisesti saada hyötyä alan työturvallisuuden edistämiseksi
(liite 2). Kukin yritys voisi raportoida alustalle tiedot anonyymisti oman järjestelmänsä kautta.
Asia herätti positiivista kiinnostusta. Niitä, jotka ovat halukkaita osallistumaan järjestelmän pilotointiin, pyydetään ilmoittautumaan Suvannolle syyskuun loppuun mennessä.
Korpisaari totesi että ISO 45001 edellyttää tapaturmien ja työn terveellisyyden huomiointia. Analysointi ja siitä oppiminen ovat tässä suurin haaste.
-Katsaus työturvallisuuslainsäädäntöön (liite 3)
Suvanto kertoi, että kertaalleen jo TTN:ssä hyväksytty käyttöasetuksen muutos tulee uudelleen käsittelyyn. Todennäköisesti se etenee nyt lisäyksellä, että ns. linkkunostureiden kuljettajalta vaaditaan
koulutus (arviolta 2-5 päivän mittainen), asiaa käsitellään STM:ssä 29.8. Liitot valmistelevat koulutusta
yhdessä esim. laitevuokraajien kanssa, kunhan lopullinen asetusteksti on valmistunut.
Kommentoitiin, että voimaantulosta tulisi saada riittävän ajoissa tieto, että yritykset ehtivät sopeutua.
Wartiovaara kertoi, että syöpädirektiivin implementointi on käynnissä. Muutokset koskevat erityisesti
tuoteteollisuutta. Aiheeseen liittyvä kokous pidetään yhteisesti työsuojeluviranomaisten ja Rakennusliiton kanssa syyskuussa. Kun sitova raja-arvo ylittyy, pitää pöly pystyä todentamaan ja torjumaan. Viranomaistenkin näkemys tuntuisi olevan, että mittauksia tulee tehdä vasta kun on arvioitu, että sallitut arvot ylittyvät. Ei siis muuttaisi paljoa nykykäytäntöä.
Työsuojelulainsäädännön uudistamistarpeet yleisemmin ovat olleet lausuntokierroksella keväällä. RT
ei turvallisuusryhmän päätöksen mukaisesti esittänyt suurempia uudistustarpeita. Kuitenkin mm. rakennustyön selkeämmän määrittelyn tarpeeseen sekä yhteisösakkokäytäntöön otettiin kantaa.
Tähän Pinomäki totesi, että myös Infra ry on asian tiimoilta käynyt tapaamassa viranomaisjohtoa (Teronen, Antila, Janas).
RL ja SAK ovat tiettävästi lausunnoissaan esittäneet enemmänkin muutostarpeita erityisesti
205/2009:n osalta.

3. Tilanne RT:n turvallisuusryhmän painopisteissä
Asenteet, hiljainen hyväksyntä
Lohva kertoi ensin Rakennustuoteteollisuuden tiedon jakamisen hankkeesta, tullut RTT:n johtokunnan
toimeksiannosta Turvallisuuden työkalupakki -projekti. Suurten yritysten hyvien käytäntöjen jakaminen PK-yritysten suuntaan.
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Ahlberg kertoi nuorille suunnatusta asenne-videosta. Neuvotteluja on käyty Biisonimafian tubettajaryhmän kanssa. Hanke on kohdannut kuitenkin ongelmia (mm. jakamiseen ja immateriaalioikeuksiin
liittyviä). Työryhmä selvittää vielä yhteistyötä Biisonimafian kanssa, jonka jälkeen ryhdytään tarvittaessa etsimään uutta yhteistyökumppania.
PK-yritykset
Hankkeeseen liittyvä kysely lähtenyt rauhallisesti liikkeelle (liite 4). Tavoitteena saada riittävästi vastauksia turvallisuusryhmän yrityksistä. Kyselyssä selvitetään mm. turvallisuuden arvostusta, päätoteuttajan turvallisuusvaatimuksista, oma osaaminen, yhteistyöstä, jne. Kyselyn aineisto liitteenä, jokainen voi liittää oman logonsa aineistoon, mukana valmis suomenkielinen juliste, jokainen miettii
millä tavalla jalkauttaa omille työmaille. Vastaaminen anonyymisti, ei myöskään oman yrityksen nimeä, eikä päätoteuttajaa. Puheenjohtaja sanoi että hyvä tilaisuus saada palautetta ja toivoi että kaikki
tekevät omissa yrityksissään kyselyn. Kysely auki ainakin vielä pari kuukautta. Voidaan pyytää vastauksia myös eJokan kautta, palkinnot. Pidettiin hyvänä asiana. Toiveissa saada jokaiselta 50 vastausta.
Sidosryhmiin/viranomaisiin vaikuttaminen, jatkotoimenpiteet
Ajankohtaiset aiheesta käsiteltiin kohdassa 2.
Turvallisuusviestintä
Todettiin että JOKKA-lehteen suunnitellaan muutoksia. Lehti lopetetaan ja sen tilalla kahdesti vuodessa julkaistaan liite Rakennuslehden välissä. Muutosta suunnitellaan alkavaksi ensi vuonna. Turvallisuusviestintää käsitellään lisää kohdassa 4.
Alan yhteiset linjaukset
Suvanto totesi, että aiemmin käsiteltyä yhteisten käytäntöjen prosessia voidaan soveltaa käytäntöön
mm. linkkunosturikuljettajien koulutuksessa sekä yhteisessä tapaturmien ja vaaratilanteiden raportointijärjestelmässä.

4. Muut asiat
-

-

-

Lönnrot piti Bonava Oy:n yritysesittelyn.
Kanava vakavien vaaratilanteiden välittömään tiedottamiseen (RT:n hallituksen toimeksianto) on
käsitelty kohdassa 2.
Niskanen ja Husari esittelivät telineasentajien sähköinen koulutusohjelman eTelineen (liite 5),
joka on viime vuonna TRT:n telinejaoksen johdolla valmisteltu koulutus. Tarkoitus että turvallisuusryhmä tutustuu aiheeseen. Perustana kolme osaa sekä telineasentajan sertifioinnin päivityskoulutus. Sopii myös työmaan johdolle telineasioiden oppina ja kertauksena. Husari laittaa kaikille
tunnukset. Samassa yhteydessä Husari kertoi, että ePerehdytyksen tuore versio 3.0 tulee käyttöön 1.9. Vuoden teemana (videoanimaatio) on ihminen ja työmaaliikenne. Seuraavan, vuoden
päästä julkaistavan version työstö alkaa samoin tein. Vuoden teema on vielä auki, joten turvallisuusryhmä voi vaikuttaa teeman valintaan.
Turvallisuusviikon ajankohdaksi 2020 sovittiin viikko 20.
Turvapuisto suunnitteilla Seinäjoelle: Tiedoksi, että Seinäjoen AMK:ssa on valmisteltu mahdollista
turvapuiston perustamista Seinäjoelle. Hanke on vasta ideointivaiheessa ja yhteydenottoja yrityksiin voi sen tiimoilta tulla.
2020 toimenpidesuunnittelu: Ensi vuonna on sekä RT 100 vuotta -juhla sekä nolla tapaturmaa
2020 vuosi. Juhlavuoden järjestelytoimikunnan puheenjohtajana toimiva Husari mainitsi RT 100 -
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vuoden kaksi päätapahtumaa. Rakentajapäivä 20.2 ja 9.10. pääjuhla Finnbuild-messujen yhteydessä. Johtoryhmässä juhlavuoden teemaksi on valittu vastuullisuus, joka sopii työturvallisuuteen
hyvin. RT 100 näkyy kaikissa tapahtumissa myös turvallisuusviikolla.
Puheenjohtaja totesi, että kun katsotaan tulevaisuuteen, vastuullisuus tarkoittaa mm. henkisen
hyvinvoinnin ja työterveyden kysymysten nostamista tapaturmatorjunnan rinnalle.
Alakohtaiset kuulumiset: käsitelty muiden kohtien yhteydessä.
Moilanen ja Pulkkinen kertoivat laastinsiirtokalustoon liittyvistä tapaturmista. Jatkotoimenpiteitä
varten tapaukset viedään RTT:n turvallisuusryhmän käsittelyyn.

5. Seuraavat kokoukset
Seuraavat kokoukset: 29.10 ja 12.12. 2019.
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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. Tommi Niemi, 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. Tommi Ahlberg(*
23. Ville Wartiovaara
24. Heidi Husari
25. Hannu J. Mäkinen
26. Kim Kaskiaro
27. Ahti Niskanen
(*Työvaliokunta
2019 kokoukset
29.10. klo 9:30, Eteläranta 10 2. krs E28-E29
12.12. klo 9:30, Eteläranta 10 11. krs ”Satama”

