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RT:n TURVALLISUUSRYHMÄN KOKOUS
Aika

15.6.2021 klo 8.30–11.30

Paikka

Teams-kokous

Läsnä

Antti Leino
Antti Jokela
Arto Huhtanen
Jari Pulkkinen
Ville Vatanen
Marko Kilpeläinen
Timo Pinomäki
Iida Peltosaari
Jukka Moilanen
Aleksi Auer
Jussi Puustinen
Katja Salmi
Heinrich Schwab
Tommi Niemi
Mikä Määttä
Marko Kuukkanen
Jarno Mikkola
Tuija Lönnrot
Jari Korpisaari
Heidi Husari
Kim Kaskiaro
Diana Råman
Ahti Niskanen
Juha Suvanto
Tommi Ahlberg, sihteeri

Skanska
YIT
NCC Rakennus
Fira
Lujatalo
Peab
GRK Infra
Consti
Lapti
SRV
CRH Finland Services
Parma
Inlook
Boskalis Terramare
Caverion Suomi
Bonava
Kattava
Bonava
Jatke
Rateko
Talonrakennusteollisuus ry
Talonrakennusteollisuus ry
Talonrakennusteollisuus ry
Talonrakennusteollisuus ry
Rakennusteollisuus RT ry

Sirpa Ek
Mikko Tammihovi
Kati Kaskiala
Ville Wartiovaara

Hartela Yhtiöt
Peri
INFRA ry
Talonrakennusteollisuus ry

Estyneet

Kokouksen aluksi AVI:n ylitarkastaja Ville Lappalainen kertoi viranomaisvalvonnan
painopistealueista. (liite 1).
Valtakunnallinen valvontaote, yhteishankkeet. Tavoitteena yhtenäiset tulkinnat koko maahan.
Käytiin läpi valvontalukuja ja koronan vaikutuksia tarkastuksiin. Valvontatyöelämän uusi jako:
työolot, työn kuormittavuus ja pirstaloituva työelämä. Rakentamisen työolopuolen hankkeita
Etelä-Suomessa käytiin läpi. Työn kuormittavuudessa otetaan huomioon mm. työmaatoimihenkilöiden jaksamiseen liittyvät asiat.
Panostajalain siirtymän päättyminen todettiin, AVI:n tarkemmat ohjeet toimitetaan ryhmälle
(Liite 2). Elementtien nostoissa ja kuorman purkamisissa paljon läheltä piti tilanteita. Todettiin,
että kuormien purkamiseen liittyy epäselvyyksiä ja siihen tarvitaan tarkempaa ohjeistusta.
Kysyttiin työturvallisuuskilpailuista. Etelä-Suomessa ainakin jatketaan osallistumista kilpailujen
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järjestämiseen. Säädösmuutoksista keskustelua, viranomaislausuntoja käydään parhaillaan
asiaa käsittelevässä ryhmässä läpi.
Käsiteltävät asiat
1. Puheenjohtaja avasi kokouksen ja todettiin että edellisen kokouksen muistio on jaettu kutsun yhteydessä ja löytyy liitteineen myös netistä. Muistio käytiin lyhyesti läpi ja se hyväksyttiin.
2. Koronaviruksen tilanne ja toimenpiteet
•
•

Råman kertoi tilanteesta työmailla. Alkuvuoden huolestuttava tilanne helpottanut, vaikka joitain
altistumisketjuja ollutkin viime aikoina.
Kysyttiin alalle laadittavasta koronan exit-suunnitelmasta. Todettiin että sellainen on RT:ssä suunnitteilla ja myös PRO:n kanssa siitä keskusteluja käynnissä. Huomioidaan myös mitä hyvää koronasta saaduista opeista voisi jäädä jatkossa työelämän käytäntöihin, esim. hybridityö. Etätyö nähtävä myös alan vetovoimatekijänä.

3. Turvallisuusviikko 2021 vkolla 43, 25. – 29.10.2021
•
•

•

Pimeys, liukkaus, jne. voisivat olla turvallisuusviikon teemoja ajankohta huomioiden.
Perinteinen viikon toteutustapa syksylläkin. Maanantain mahdollisesti Infran monttumaanantai.
Ammattioppilaitosten vierailupäivä Turvapuistoon myös maanantaina (muistutettiin että 12.10.
vastaava amk-turvapuistopäivä, molempiin päiviin on pyydetty rastien esittelijät yrityksistä). Tiistaina seminaari Helsingissä aamupäivällä. Tuoteteollisuus miettii oman seminaari järjestämistä
(edellisen kerran Tampereella). Elementtikuormien purku voisi olla siinä yhtenä aiheena. Ns. kattokeskiviikko on RT:n pintatoimialan järjestelyvastuulla. Telinetorstaille telinejaosto tuottaa ohjelmaa. Perjantain viestintäpäivään suunnitteilla Twitter chat ja Instagram-valokuvakilpailu. Chattia
varten tullaan kysymään yrityksistä henkilöitä, jotka voisiva olla siinä mukana. Toivottiin myös ulkomaisten työntekijöiden aktivointia turvallisuusviikolla, esim. QR-koodin avulla omakielistä materiaalia heille jakoon. Yrityksille ja työpaikoille tuotetaan tukimateriaalia omien tilaisuuksien ja
toimien järjestämiseen (Liite 3).
Juhalle ja Tommille voi laittaa turvallisuusviikkoon liittyviä toiveita, ajatuksia. Turvallisuusviikon
oheismateriaalit (julisteet, bannerit, somejakoon soveltuva kuvitus jne.) tulevat rakennusteollisuus.fi/turvallisuusviikko -sivuille elokuun ensimmäisellä viikolla.

4. Nolla tapaturmaa 2020-hankeen jatkotoimet (liite 4)
•
•
•
•

•

Turvallisuusosaamisen syventäminen, johtamisten työkalut, turvallisuuskäytännöt, turvallisuustiedotuksen parantaminen ovet neljä keskeistä teemaa, joiden alla hankkeita toteutetaan. Kaikkien
teemojen alla toimivat ryhmät ovat aloittaneet hankkeensa.
Turvallisuusryhmässä ajankohtaisena nousevat aiheet ovat sellaisia, joita tulee hankkeisiinkin nostaa. Esimerkiksi tässä kokouksessa noussut elementtipurku ja sen riskitekijät.
Vaikuttavan perehdyttämisen hanke / Mittaviiva käynnissä. Todettiin että työmaan perehdytyksen digitalisaatio pidetään vahvasti mukana.
Ratupakin turvallisuusaineiston päivitys. Jokela kertoi, että uudisrakentamisen työvaiheet aiheena, turvallisuusosion päivittäminen useasta sadasta eri työsuoritteesta, pääosa päivitetty eri
ohjeistuksista. Korjausrakentamisen kohdalla tarkoitus tuottaa samantyylinen aineisto. Tämän
vuoden puolella julkiseksi. Mittaviiva vetää tätäkin.
Alan turvallisuustiedotus -ryhmällä ensimmäisenä työn alla materiaali nuorille kesätyöntekijöille,
aineisto valmis. Jatkojalostetaan Ratekon kanssa ja siirretään helppokäyttöiselle nettialustalle.
Kohderyhmänä etenkin pk-sektori.
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•
•

Opetusmateriaali AMK-opettajille. Sisältösuunnitelma valmis 25 lähiopetustunnin kurssi lähtökohtana. Noin kolmen opintopisteen kurssi. Tapaturva tehnyt sisältösuunnitelman yhdessä toteutukseen nimetyn ryhmän puheenjohtaja Kilpeläisen kanssa (Liite 5).
Todettiin kaikkien hankkeiden toteutusaikataulut.

5. Turvallisuustilanne, säädökset
•

•
•

Käytiin kuukausiraportti (huhtikuu) tilanne läpi. Kaksi kuolemantapausta tänä vuonna. Turvallisuushavaintojen analysointiin käynnissä hanke, jossa koko alan yhteinen alusta tekeillä (edellisessä kokouksessa oli tästä tarkemmin). Kysyttiin, miten voitaisiin lisätä, seurata ja hyödyntää
viime hetken riskienarviointeja ja TTS:ia nykyistä paremmin. Skanskassa saatu hyvä tuloksia. Siitä
voisi mahdollisesti tehdä oman mittarin. (Liite 6)
Muutoksia työturvallisuussäännöstöön käytiin läpi (Liite 7).
1.8. voimaan asetus henkilönsuojainten valinnasta. Vastaa olennaisilta osiltaan nykytilaa.
Raksa-asetus etenee, ei muuta uutta edelliseen kokoukseen nähden.
Ulkomaalaisten työntekijöiden epäasiallinen kohtelu työelämässä ollut esillä julkisessa keskustelussa ja AVIssa. Todettiin että koronan osalta tehty tarkastuksia yllättävän moniin yrityksiin. Asiakirjatarkastuksia etänä, biologisista altisteista, uutta oppia saatu myös yrityksille.

6. Yritysesimerkkejä
•

Tällä kertaa ei yritysesimerkkejä

7. Muiden toimialojen turvallisuusasioita
•

Jussi Puustinen kertoi RTT:n työturvallisuuspakista www.työturvallisuuspakki.fi. Julkistettiin 18.5.
Ohjeistus, materiaalit jaettu kolmeen vaiheeseen (fyysinen ympäristö, toimintamallit ja ohjeet,
turvallisuuskulttuuri). Sisältöä kehitetään ja täydennetään. (liite 8)

8. Viestintäasiat
• Raxa-sarjakuvavihon tilauksia voi tehdä vielä tämän päivän aikana. Vihot toimitetaan yritysiin kesäkuun viimeisellä viikolla. Niitä voi tilata myös myöhemmin rajoitettuja määriä.
9.

•

•

Harmaa talous.
Kerrottiin yritysesimerkki, jossa yksittäisen sopimuskumppanin aliurakoitsijan työntekijän (kolmannen maan kansalainen) työskentelyoikeutta ei AVI:n mielestä riittävästä varmistettu urakoitsijan toimesta. Oikeushenkilöksi määritelty hankinnan tehnyt henkilö, ei linjassa vastuussa oleva
henkilö. Peräänkuulutettiin viranomaisten asiallista infoa asiaan, ei voida edellyttää, että rakennusala osaa tulkita jopa rajaviranomaisia paremmin asiakirjoja. Suuri ongelma, johon toimialatasolla pitää nyt puuttua.
Toinen yritysesimerkki, jossa jatkolupahakemuksia ei hyväksytty. Pohdittiin, miksi tarkastukset
ylipäätään on sälytetty rakennusalan niskaan. Kommentti että ulkomaalaislain 86-pykälä toimeksiantajan velvollisuuksista sysää käytännössä kaiken vastuun päätoteuttajalle. Esitettiin, että tilattaisiin aiheesta opinnäytetyö, jossa esitetään asiaan ratkaisu.
Ensiapuvalmius työmailla. Selvennyksiä koulutuksiin (liite 9). Työturvallisuuslaissa ja rakennustyöasetuksessa on koulutuksesta ja koulutettavien määrästä vain yleistä tietoa. STM:n oppaassa on
tarkemmin määritelty henkilömäärät, AVI noudattanut niitä (1 alkavaa 25 työntekijää kohti tai 5
%). Koulutuksen tarve, taso ja laatu olisi hyvä selvittää työterveyshuollon toimesta. Riskienarviointi taustalla, koska työmaat voivat olla keskenään hyvin erilaisia. Ns. koulutusmonopolit poistuneet, joten myös STM:n oppaasta poistetaan sidonnaisuus SPR:ään.
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•
•

10.

Jätejakeiden huomiointi TR-mittauksissa (Pulkkinen). Vuoden loppuun mennessä 70 % kierrätyseen tavoitteena Firassa. Astioiden valtava määrä voi vääristää TR-tulosta. TR-kriteereitä olisi
mahdollisesti hyvä pohtia myös uudesta kiertotalousnäkökulmasta.
Osuuskuntarakentaminen otettiin uutena teemana esiin. ARA vahvasti mukana.
Turvallisuusvastuut. Kysyttiin RT:n kantaa. Kaskiaro vastasi, että RT:ssä tilannetta seurataan tarkasti ja tarvittaessa nostetaan kyllä olennaisia seikkoja esiin
Vuoden 2021 loput kokousajat.
24.8. klo 9.30 – 12.30 (Mikäli ei läsnäolomahdollisuutta, aloitetaan klo 8.30) /
20.10. klo 9.30 – 12.30 / 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. Marko Kuukkanen (sijaistaa 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(*
24. Tommi Ahlberg, sihteeri(*
25. Ville Wartiovaara
26. Heidi Husari
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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)

