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RT:n TURVALLISUUSRYHMÄN KOKOUS 
 
Aika 24.8.2021 klo 8.30–11.30  
 
Paikka Teams-kokous 
 
Läsnä Antti Leino  Skanska 

Antti Jokela  YIT  
Arto Huhtanen NCC Rakennus 
Jari Pulkkinen  Fira 
Marko Kilpeläinen Peab 
Sirpa Ek  Hartela Yhtiöt   
Timo Pinomäki GRK Infra 
Iida Peltosaari  Consti 
Jukka Moilanen Lapti  
Aleksi Auer  SRV 
Mikko Tammihovi  Peri 
Jussi Puustinen CRH Finland Services  
Katja Salmi  Parma 
Heinrich Schwab Inlook  
Tommi Niemi  Boskalis Terramare 
Mikä Määttä  Caverion Suomi 
Tuija Lönnrot  Bonava 
Jarno Mikkola  Kattava 
Tuija Lönnrot  Bonava  
Jari Korpisaari  Jatke 
Heidi Husari  Rateko 
Kati Kaskiala  INFRA ry 
Diana Råman  Talonrakennusteollisuus ry 
Ville Wartiovaara Talonrakennusteollisuus ry   
Juha Suvanto  Talonrakennusteollisuus ry 
Ahti Niskanen  Talonrakennusteollisuus ry 
Tommi Ahlberg, sihteeri Rakennusteollisuus RT ry 
 

Estyneet Kim Kaskiaro  Talonrakennusteollisuus ry 
 Ville Vatanen  Lujatalo 
 

 
Kokouksen aluksi todettiin että Tuija Lönnrot on palannut opintovapaalta ja edustaa jatkossa 
Bonavaa ryhmässä.  

 
 
Käsiteltävät asiat 

 
 

1. Puheenjohtaja avasi kokouksen ja todettiin että edellisen kokouksen muistio on jaettu kutsun yhtey-
dessä ja löytyy liitteineen myös netistä. Muistio käytiin lyhyesti läpi ja hyväksyttiin.    
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2. Koronaviruksen tilanne ja toimenpiteet (Wartiovaara (Liite 1)) 
 
• Koronapassista tullut paljon kysymyksiä yrityksiltä. STM:ään annettu esitys siitä miten passi 

toimisi rakennusalalla. PRO, RL mukana, esim. koronapassi tarkistetaan perehdytyksen yhtey-
dessä. Ongelmia: kaikki eivät voi ottaa rokotetta, rokotuskertojen määrä, jne. 

• Pikatesteistä myös kysytty paljon. Työryhmässä pohdittu asiaa yhdessä STM:n kanssa. Mah-
dollisesti pääurakoitsija voisi ottaa käyttöön. Tulossa työkalupakkiin mukaan. Paljon juridisia 
kysymyksiä, mm. pakottaminen testiin.  

• Katsottiin tilannekatsaus (liitteenä). Viimeisen viikon aikana jonkun verran tartuntoja tullut 
lisää. Käytiin läpi PKS-seudun rokotusmahdollisuuksia, pop up -rokotuspisteasiaa / Negatiivi-
sen testituloksen vaatiminen, sisältää ongelmia / Rokotustilanteesta voidaan yrityksissä kes-
kustella, ei ole varsinainen henkilön terveystieto. Perusteltava kuitenkin, jos laitetaan järjes-
telmiin. Työntekijöitä ei voida pakottaa rokotuksiin.   

• Kysyttiin, onko koronan exit-ohjeita RT:ssä suunniteltu. Wartiovaara vastasi, että alustavasti 
on käyty läpi.  

• Todettiin että suojalasien ja kasvomaskien samanaikainen käyttö usein mahdotonta ja aiheut-
tanut jopa tapaturmatilanteita. Aiheuttaa monissa yrityksissä ongelmia. Kysyttiin toisen ro-
kotteen kattavuudesta, milloin voidaan keventää kasvomaskien käyttöä sen nojalla. Wartio-
vaara totesi, että mahdollisesti kun lähestytään 80 prosenttia, mutta on vaikea vastata tyh-
jentävästi. 
 
 

3. Turvallisuusviikko 2021 viikolla 43, 25. – 29.10.2021 
 
• Käytiin läpi netissä olevia turvallisuusviikon aineistoja. (www.rakennusteollisuus.fi/turvalli-

suusviikko).  Tiedotusaineistoissa ladattavissa julisteita ja bannereita ennakkomainontaan. 
Pyydettiin yrityksiltä aineistoja sivulle julkaistavaksi, esiin nousikin heti muutamia. Esim. pai-
notetaan johdon jalkautumista työpaikoille viikon aikana.  Teamsissa voidaan järjestää koko 
henkilöstölle turvallisuustapahtuma, että saadaan kaikki varmasti osallistumaan.  

• Perinteinen viikon toteutustapa syksylläkin tavoitteena. Tiistaina seminaari Helsingissä aamu-
päivällä. Tuoteteollisuus miettii oman seminaari järjestämistä. Koronatilanne tietysti lopulta 
ratkaiseva, saadaan seminaareja järjestettyä. 

• Oppilaitosten vierailut turvallisuusviikolla vielä auki koronan vuoksi. PRO ja RL järjestelevät 
oppilaitosten kanssa, jäsenyrityksiltä tulevat rasteille henkilöt. 

• Juhalle ja Tommille voi laittaa turvallisuusviikkoon liittyviä toiveita, ajatuksia ja etenkin mate-
riaaleja sivulle laitettavaksi kaikkien muiden käyttöön. 
 

4. Nolla tapaturmaa 2020-hankeen jatkotoimet (liite 2) 
 
• Työmaan turvallisuuskäytännöt, turvallisuusjohtamisen työkalut ja ohjeet, alan turvallisuus-

tiedotuksen parantaminen ja turvallisuusosaamisen syventäminen ovat valitut teemat, joiden 
alla ns. jatkohankkeita toteutetaan.  

• Vaikuttavan työmaaperehdytyksen vakiinnuttaminen, RatuPakin työturvallisuusaineiston päi-
vittäminen, turvallisuustuokiot ja opetusmateriaali AMK-opettajille ovat parhaillaan käynnissä 
olevat hankkeet 

• Vaikuttavan työmaaperehdytyksen vakiinnuttaminen -hankkeen ohjausryhmässä on käyty 
läpi miten jokainen edistänyt omassa yrityksessään asiaa ja mitkä asiat nostettu painopis-
teiksi. Yrityksissä on käynnissä pilottihankkeita, suunnitteilla on myös perehdyttäjän koulutus. 
Tarkoitus on tuottaa perehdyttäjän koulutus koko alan käyttöön. Hanke valmistuu vuoden 
loppuun mennessä. 

• Ratupakki: Uudisrakentamisen työvaiheet on pian päivitetty, korjausrakentamisesta tuote-
taan vastaavanlainen aineisto. Hanke valmistuu vuoden loppuun mennessä.  

http://www.rakennusteollisuus.fi/turvallisuusviikko
http://www.rakennusteollisuus.fi/turvallisuusviikko
http://www.rakennusteollisuus.fi/turvallisuusviikko
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Todettiin että työmaan vaarojen arviointia on vaikea saada yksityiskohtaisesti esitettyä Ratu-
Pakin suppeassa nelikenttämallissa. Kommenttina, että toteutus pitäisi tuottaa vielä myös di-
gitaalisena. Myös päällekkäisyyttä Ratulo-hankkeessa tuotetun Olet suuressa vaarassa -op-
paan kanssa pohdittiin. Muistutettiin kuitenkin, että RatuPakin ei ole tarkoituskaan olla laaja 
turvallisuusopas, vaan se on yleisemmin tarkoitettu tuotannonohjauksen työkaluksi kaiken 
kokoisille yrityksille. Turvallisuuden osalta tarvitaan monasti vielä riskienarviointiin perustu-
vaa tarkempaa suunnittelua. Kommenttina, että tarkoitus on kehittää työkaluja koko raken-
nusalan käyttöön, kouluille, pk-yrityksille jne.  

• Turvallisuustiedotuksen parantaminen: Keväällä nuorten perehdyttämisaineisto saatiin val-
miiksi. Turvallisuusviikolla suunnitteilla twitter chat ja Instagramissa kuvakisa. 
Blogikirjoituksia turvallisuudesta tarkoitus alkaa julkaista säännöllisesti, kirjoittajia toimitus-
johtajia myöden toivotaan. Ryhmän jäseniä tullaan lähestymään lähiaikoina näillä molemmilla 
pyynnöillä.  

• Opetusmateriaali AMK-opettajille: Sisältösuunnitelma valmis, lähtökohtana 25 lähiopetustun-
nin kurssi. Konsulttineuvottelut toteutuksesta ao. ryhmän ohjauksessa ovat käynnissä. 

• Muistion liitteenä on lokakuun 2020 työpajan turvallisuushankkeiden aiheita, joista voidaan 
valita seuraavia toteutettavia hankkeita, kun nykyisiä saadaan päätökseen, osa siis jo vuoden-
vaihteessa. Asiaa käsitellään seuraavassa kokouksessa lokakuussa. Osallistujia pyydetään en-
nalta pohtimaan tärkeimmiksi katsomiaan aiheita, jotka voivat olla myös muita kuin liitteessä 
mainittuja (Liite 3). 

• Muistutettiin että valittujen turvallisuusteemojen alla on tuotettu ja tuotetaan muutakin: 
Opas pölyriskien arviointiin, turvallisuushavainto 360 -hanke, esimerkiksi. 

• Todettiin kaikkien hankkeiden hankeaikataulutilanne. 
 
 

5. Turvallisuustilanne, säädökset (Suvanto) (liite 4 ja liite 5)) 
 
• Käytiin kuukausiraportti (kesäkuun lopun tilanne) läpi. 12 kk rullaava tilastoissa lievä nousu 

jatkunut. Infran nousua kommentoitiin, että osa johtuu siitä, että vastaajamäärä kasvanut. 
• Turvallisuushavaintoja ilmoittaa tekevänsä tällä hetkellä vain 25 % vastaajista, havaintojen 

kokonaismäärä on kuitenkin hyvällä tasolla.  
• Neljä alan kuolemantapausta tänä vuonna. Kaksi talonrakentamisessa, yksi tuotetehtaassa ja 

yksi maatilarakentamisessa. 
• Säädösmuutokset. Valtioneuvoston asetus henkilösuojainten valinnasta ja käytöstä pantu täy-

täntöön Suomessa 1.8. 
• Muutoksia työturvallisuussäännöstöön. Rakennustyöasetuksen päivittäminen etenee siten, 

että asiantuntijakuulemiset toteutetaan nyt syksyn aikana.  
 

6. Yritysesimerkkejä 
 
• Sirpa Ek, Hartela, kertoi yritysesimerkin sattuneesta parvekelaatan putoamisonnettomuu-

desta toukokuulta. Päätettiin pyytää tapauksen tutkija ja betoniteollisuuden edustaja yhteen 
miettimään miten tuoteteollisuudessa voidaan edistää asiaa ja saadaan ohjeet sekä hyvä käy-
täntö aikaiseksi, jotta vastaavalta tapaturmalta vältytään.  
Kommenttina, että alalle olisi hyvä saada oma auditointiryhmä kiertämään elementtitehtailla. 
Myös betonimestarit ja runkomestarit mukaan, samoin suunnittelutoimistot.  

 
7. Muiden toimialojen turvallisuusasioita 

 
• Ei muiden toimialojen asioita. 
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8. Viestintäasiat 
 
• Raxa-sarjakuvavihon painettuja vihkoja voi tilata vielä tämän viikon ajan RT:stä.  
• Toivottiin, että ryhmän Teamsissa käydään katsomassa uudet viestit aina kun niitä sinne ki-

lahtaa. Ainakin blogikirjoituspyyntöjä ja turvallisuusviikon twitter chatin osalta sinne on tu-
lossa yrityksille piakkoin pyyntöjä. 
 

9. Harmaan talouden torjunta, muut asiat 
• Ei muita asioita  

 
10.      Vuoden 2021 loput kokousajat.  

     20.10. klo 9.30 – 12.30 (aikaistetaan tunnilla mikäli pidettävä kokonaan Teamsilla) / 17.12. 
     klo  9.30 – 14.00 (joululounas) 

 
 
RAKENNUSTEOLLISUUS RT ry 
 
Liite.  Osallistujat ja kokousajat. Kokousten kestoksi varataan 3 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. Aleksi Auer, SRV Oy 
7. Tuija Lönnrot, Bonava Oy 
8. Jukka Moilanen, Lapti Oy 
9. Jari Pulkkinen, Fira Oy 
10. Heinrich Schwab, Inlook Oy 
11. Ville Vatanen, Lujatalo Oy 
12. Iida Peltosaari, Consti Oy 
13. Jari Korpisaari, Jatke Oy 
14. Mikko Tammihovi, Peri Oy 
15. Jarno Mikkola, Kattava Oy 
Rakennustuoteteollisuus RTT ry 
16. Katja Salmi, Parma Oy 
17. Jussi Puustinen, CRH Finland Services Oyj 
INFRA ry 
18. Janne Pekkarinen, Swerock Oy 
19. Tommi Niemi, Terramare Oy 
20. Timo Pinomäki, GRK Infra Oy(* 
LVI Tekninen Urakointi LVI-TU 
21. Mika Määttä, Caverion Suomi Oy 
Pinta 
22. Jarno Mikkola, Kattava 
RT:n edustajat   
23. Juha Suvanto(* 
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24. Tommi Ahlberg, sihteeri(* 
25. Ville Wartiovaara 
26. Heidi Husari 
27. Kati Kaskiala 
28. Diana Råman 
29.  Kim Kaskiaro 
30. Ahti Niskanen 
(*Työvaliokunta  
VUODEN 2021 kaikki kokoukset 
Kaikki kokoukset myös Teamsissa. 18.2. klo 8.30 – 11.30 / 13.4. klo 8.30 – 11.30 / 15.6. klo 9.30 
– 12.30 / 24.8. klo 9.30 – 12.30 / 20.10. klo 9.30 – 12.30 / 17.12. klo 9.30 – 14.00 (joululounas) 
 

 
 


