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RT:n TURVALLISUUSRYHMÄN KOKOUS
Aika

30.10.2020 klo 9.00–12.00

Paikka

Teams-kokous

Läsnä

Antti Leino
Antti Jokela
Jukka Moilanen
Sirpa Ek
Janne Papula
Janne Pekkarinen
Jari Pulkkinen
Ville Vatanen
Marko Kilpeläinen
Katja Salmi
Jari Korpisaari
Timo Pinomäki
Iida Peltosaari
Heinrich Schwab
Jussi Puustinen
Arto Huhtanen
Mikä Määttä
Mikko Tammihovi
Marko Kuukkanen
Jari Korpisaari
Heidi Husari
Kati Kaskiala
Diana Råman
Ville Wartiovaara
Juha Suvanto
Ahti Niskanen
Tommi Ahlberg, sihteeri

Skanska
YIT
Lapti
Hartela Yhtiöt
AL-Katot
Destia
Fira
Lujatalo
Peab
Parma
SRV
GRK Infra
Consti
Inlook
Finnsementti
NCC Rakennus
Caverion Suomi
Telinekataja
Bonava
Jatke
Rateko
INFRA ry
Talonrakennusteollisuus ry
Talonrakennusteollisuus ry
Talonrakennusteollisuus ry
Talonrakennusteollisuus ry
Rakennusteollisuus RT ry

Tommi Niemi
Kim Kaskiaro

Boskalis Terramare
Talonrakennusteollisuus ry

Estyneet

Käsiteltävät asiat

Puheenjohtaja avasi kokouksen. Käytiin läpi edellisen kokouksen muistio. Todettiin edellisen päivän
turvallisuuden työpajasta, että sen tuloksia esitellään RT:n hallituksen kokouksessa seuraavalla viikolla.
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Rakennustuoteteollisuuden uusi edustaja Jussi Puustinen Finnsementistä esitteli itsensä, Jussi toimii
RTT:n turvallisuusuusryhmän puheenjohtajana ja edustaa RT:n turvallisuusryhmässä rakennustuoteteollisuutta.
1. Koronaviruksen vaikutusten tilanne (Ville Wartiovaara)
Toimialoilta alettu kerätä dataa paljonko alalla esiintynyt epidemiaa. Ollut toistaiseksi suhteellisen
vähäistä.
Keski-Suomessa ja Pohjanmaalla virallisessa karanteenissa ollut työmaita, mutta ovat olleet paljolti
viranomaisten ylilyöntejä.
TTL:stä odotetaan ohjeita maskien käytöstä. Työnantaja tekee riskienarvioinnin ja tällä oikeus tarvittaessa velvoittaa maskien käyttöön kokonaisarvion perusteella.
Viranomaiset todenneet että 14 päivän karanteeni lasketaan 10 päivään, jos henkilö on altistunut
mutta oireeton.
Töitä kannattaa porrastaa ja tehdä eristyksiä, työnjohdon ei kannatta olla samoissa tiloissa muiden
kanssa ja muitakin kontakteja tulee välttää.
Todettiin että vaikka työmaa porrastetaan ja tehdään tarvittavat eristykset, koronavilkku voi sotkea
asiaa. Mikäli koronavilkku ilmoittaa altistumisesta, otettava yhteys tartuntatautilääkäriin tai viranomaisiin, jotka ryhtyvät selvittämään asiaa tarkemmin. Koronavilkussa kuitenkin on ongelmia, altistumisesta voi mennä toista viikkoa ennen kuin vilkku ilmoittaa altistumisesta henkilölle.
2. Edellisen päivän työpajan tulosten läpikäynti ja jatkotoimista päättäminen (Mittaviiva Tarja
Mäki ja Christian Kivimäki)
Mittaviiva esitteli tekemänsä ryhmittelyn (liite 1). Katsottiin eniten ääniä saaneet ehdotukset. Todettiin että ryhmillä oli enemmän ideoita kuin mitä nostettiin esille työpajassa, ja ne olisi hyvä käydä
myös läpi kertaalleen.
Kommentti että työhyvinvointi ei noussut otsikkotasolla hankeideaksi mutta on silti tärkeä ja mielessä
pidettävä teema.
Kommentti että eniten ääniä saaneet 5 ehdotusta ovat tärkeitä ja erinomaisia yritykselle. Kommentti
sai tukea muilta.
Kysyttiin onko tavoitteet tarkoitettu tälle ryhmälle vai tarkoitettu koko rakennusalalle. Vastattiin: Tehdään koko RT:n jäsenistölle sekä hyödyttämään koko alaa. Perustetaan aiheiden ympärille sopivat työryhmät viemään asioita eteenpäin.
Kommentti että työpajassa esillä olleet UPA ja kevennetty riskien arviointi (kevennetty UPA) eivät näy
yhteenvedossa.
Kysyttiin onko tässä vähän liian kiire tehdä päätökset ja miten tässä edetään. Todettiin että asiat tehdään kyllä huolella.
Todettiin että nolla tapaturmaa -hankkeen tavoitteet ja tulokset pidetään edelleen voimassa nyt pohdittavien jatkotoimien rinnalla.
Kommentti että RTT:ssä tehdään jo turvallisuuden työkalupakkia, joka hyödynnettävissä kaikissa
muissakin yrityksissä. Eli paljon jo tehdään.
Kommentti: Digitalisuus esille, konevuokraamoissa tehdään jo paljon asian eteen, valmiita sovelluksia
on jo saatavilla.
Toinenkin kommentti, että sähköiset osaamistyökalut ja digitaalisuus niin keskeisiä, että ne pitää ottaa osaamisen kehittämisen kohtaan isompana kokonaisuutena mukaan.
Kommentti: Tehdään matriisimaisesti, esim. pelimaailma läpileikkaavana teemana. Muistettava että
suurin osa jäsenistä pk-yrityksiä, kumppanit tulevat sieltä. TTK pitää ottaa mukaan keskusteluun (sen
tehtävä tuottaa juuri tällaista materiaalia).
Todettiin että teema-alueet hyviä ja niiden alle kerätään hankkeet.
Kokonaisuutta ja siitä nostettavia hankkeita hiotaan ja täsmennetään vielä konkreettisemmiksi toimiksi, joita esitellään seuraavan viikon RT:n hallituksessa. Sen jälkeen valitaan teemat ja kootaan työryhmät niiden vaatimien toimenpiteiden valitsemiseksi ja toteuttamiseksi.
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3. Turvallisuustilanne (Suvanto)
- Kuukausiraportti (liite 2). Viimeisin raportti elokuulta käytiin läpi. Infralla tapaturmataajuudessa pientä nousua, muuten hidas tasainen lasku jatkuu muilla toimialoilla. Turvallisuushavaintoja saadaan edelleen turhan harvalta yritykseltä. Lokakuussa on tullut kaksi uutta kuolemantapausta: omakotityömaalla Espoossa ja asfalttiasemalla Eurajoella sattuneet tapaturmat.
Todettiin että tapaturmien määrää on voinut joillain työmailla nousta, kun korona estänyt
turvallisuuteen liittyvien yhteisten tilausten pitämisen ja vienyt työnjohdon resursseja. Kommentti että samanlaista kuultu alihankintayrityksiltä. Nuorten työnjohtajien puuttumiskynnys
liian korkea.
-

Uusi työturvallisuussäännöstö. Ei suuria muutoksia. Raksa-asetus avattu ja sitä valmisteleva
jaosto on nimetty ja aloittanut työnsä. Toimikausi on syyskuuhun 2022 asti. Asetusmuutos
aiheuttaa todennäköisesti joitakin muutoksia myös työturvallisuuslakiin. Vireillä olevat muutokset liitteessä (3)

-

Kvartsialtistuminen ja sen hallinta rakentamisessa, TTL, RL, AVI, 5 jäsenyritystä mukana hankkeessa, rahoitusta haettu uudestaan muutoksin, päätökset rahoituksesta on luvattu jouluun
mennessä. ASA-rekisteriin ilmoittamisen ohjeistuksiin palataan tarkemmin ennen ilmoitusvelvollisuuden deadlinea.
Käytiin keskustelu siitä, tarvitseeko henkilö ilmoittaa ASA-rekisteriin, mikäli henkilöllä on ollut
kvartsipölylle altistavassa työssään oikein käytetyt tarkoituksenmukaiset henkilönsuojaimet.
Päädyttiin siihen, että kyllä kuuluu ilmoittaa vastaavasti kuin esimerkiksi asbestityöntekijätkin
ilmoitetaan. Tämä tulkinta on myös viranomaisten antamissa ohjeistuksissa.

-

EU:n velvoite yritysten nimettömästä ilmiantokanavasta eli ns. whistleblowing-direktiivi tulee
saattaa osaksi kansallista lainsäädäntöä vuonna 2021, lisätietoa: https://oikeusministerio.fi/hanke?tunnus=OM028:00/2018

4. Yritysesimerkkejä
Antti Leino kertoi Skanskan kuolemaan johtaneen tapaturmaesimerkin Lahdesta.
Janne Pekkarinen kertoi Destialta tapaturmaesimerkin, jossa ei henkilövahinkoja. Kuormanoston yhteydessä nostoauton puomi katkesi. Nosto oli keskeytetty ennen katkeamista. EI ylikuormaa tai halkeamia puomeissa. Jatkopaloissa kuluvia nylon-osia, joiden kunnon seuranta ajoneuvonosturin käyttäjän vastuulla. Kulutuspala yleensä putoaa kun puomi ajetaan ulos. Tässä oli pudonnut aiemmin. Opittavaa: nosturin käyttötarkastuksessa kulutuspalat erikoisen tarkasti. Ohjeistetaan että vastaanottotarkastuksessa kuljettajan tarkistettava liukupalat.
5. Muut asiat
Jari Korpisaari ilmoitti, että Aleksi Auer on SRV:n uusi turvallisuuspäällikkö.
6. Seuraava kokous
15.12.2020 klo 9.00.
RAKENNUSTEOLLISUUS RT ry
Liite. Osallistujat ja kokousajat. Kokousten kestoksi varataan 3 tuntia.
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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. Aleksi Auer, SRV Oy
7. Marko Kuukkanen (sijaistaa Tuija Lönnrot), Bonava Oy
8. Jukka Moilanen, Lapti Oy
9. Jari Pulkkinen, Fira Oy
10. Heinrich Schwab, Inlook Oy
11. Mikko Tammihovi, Telinekataja Oy
12. Ville Vatanen, Lujatalo Oy
13. Iida Peltosaari, Consti Oy
14. Jari Korpisaari, Jatke Oy
Rakennustuoteteollisuus RTT ry
15. Katja Salmi, Parma Oy
16. Jussi Puustinen, Finnsementti Oy
INFRA ry
17. Janne Pekkarinen, Destia
18. Tommi Niemi, Terramare Oy
19. Timo Pinomäki, GRK Infra Oy(*
LVI Tekninen Urakointi LVI-TU
20. Mika Määttä, Caverion Suomi Oy
Pinta
21. Janne Papula, Kerabit Oy
RT:n edustajat
22. Juha Suvanto(*
23. Tommi Ahlberg, sihteeri(*
24. Ville Wartiovaara
25. Heidi Husari
26. Kati Kaskiala
27. Diana Råman
28. Kim Kaskiaro
29. Ahti Niskanen
(*Työvaliokunta
VUODEN 2020 kokoukset
ti 15.12. klo 9.00 kokous Teamsissa

