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Jäsenet
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• Jukka Moilanen Lapti (puheenjohtaja)

• Tommi Niemi Boskalis

• Tuija Lönnrot Bonava

• Kati Kaskiala INFRA

• Mikko Tammihovi Peri

• Katja Salmi Parma

• Tommi Ahlberg Rakennusteollisuus RT (sihteeri)
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Toimituspyyntö turvallisuusryhmän jäsenille varttien 
aineistoista 16.2. mennessä 
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• Jokainen jäsen lähettää oman yrityksensä turvavarteissa / turvallisuuden työpajoissa (ja vastaavissa) 
käytettävää, ajantasaista materiaalia 16.2. mennessä tommi.ahlberg@rakennusteollisuus.fi

• Kolme aihetta

- 1) työmaaliikenne ja kulkutiet

- 2) elementtirekka työmaalla: saapuminen, kuorman purku, poistuminen työmaalta, logistiikka

- 3) putoamisvaaralliset työt (koskee henkilöitä ja esineitä, korkealla rakentamisen erityishaasteet)

• Viestintäryhmä koostaa materiaalin ja etsii myös muualta käyttökelpoista materiaalia 

• Kohderyhmänä: Pk-yritykset, pienet toimijat.

• Jakelukanavat: Työturvallisuuspakki ja RT:n nettisivut, uutiskirjeet, some, jne.

• Tutkitaan kieliversioiden mahdollisuutta

mailto:tommi.ahlberg@rakennusteollisuus.fi


Turvallisuusviestintä ajankohtaiset
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• RT blogiin Puustinen / CRH turvallisuusaiheinen kirjoitus. 
Moilanen seuraava?

• Kaksi turvallisuusaiheista kirjoitusta ”tilattu” tuotteen 
Turvallisuuspakkiin. Voidaan hyödyntää muuallakin.

• Talouselämä, turvallisuusaiheinen kolumni Kaskiala&Pinomäki
Talouselämä-lehden Rakentaminen ja infrastruktuuri –liitteessä (leiska)

• Jokka-lehti ilmestyy runsas viikko ennen turvallisuusviikkoa 6.5. 
Turvallisuus nokassa, ehdota juttuideoita NYT! 
https://issuu.com/rakennusteollisuusrtry/docs/jokka_1_2019_issuu/6

https://elinkeinoelama-my.sharepoint.com/personal/tommi_ahlberg_rakennusteollisuus_fi/Documents/Documents/TYÖTURVALLISUUS/Turvallisuusryhmä/2022%20kokoukset/Rakennusteollisuus_vedos1_R&I_Talouselämä_4.2.22.pdf
https://issuu.com/rakennusteollisuusrtry/docs/jokka_1_2019_issuu/6


Turvallisuusviestintä / some
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• #Raksapodi 
https://www.youtube.com/results?search_query=raksapodi+rak
ennusteollisuus

• https://www.instagram.com/timpuriltatalo/

• https://open.spotify.com/episode/0OR5EA5TkRF4pyPhhG4rwp

https://www.instagram.com/timpuriltatalo/
https://www.instagram.com/timpuriltatalo/
https://open.spotify.com/episode/0OR5EA5TkRF4pyPhhG4rwp


Turvallisuusviestintä käynnissä
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• Sarjiksen kieliversioita jäljellä. Uusi suomenkielinen työn alla (kevään 
turvallisuusviikkoon viimeistään). Kuusi kieltä:  englanti, eesti, venäjä, puola, 
latvia, liettua. Selattavissa sähköisinä vihkoina Sarjakuva turvallisuudesta 
seitsemällä eri kielellä - Rakennusteollisuus RT ry

• Turvallisuus RT:n netissä: Totaalinen nettisivu-uudistus 2022. Turvallisuuspakki 
aineiston pääalustaksi?

• Turvallisuuskilpailut kootaan omaksi kokonaisuudeksi nettisivuille

• Mahdollinen uusi yhteistyö Biisonimafian kanssa

• Aloitetaan säännölliset turvallisuusblogit. Julkaistaan RT:n blogialustalla 
Rakennusteollisuus RT ry | blogit | Puheenvuoroja rakentamisesta ja 
rakennetusta ympäristöstä (wordpress.com) ja kaikkien muiden halukkaiden 
alustoilla

• Vähintään kaksi(?) blogijulkaisua lukukaudessa

https://www.rakennusteollisuus.fi/Ajankohtaista/Tiedotteet1/2021/sarjakuva-turvallisuudesta-seitsemalla-eri-kielella/
https://rakennusteollisuus.wordpress.com/


Biisonimafia

2.2.2022Rakennusteollisuus RT 8

• Biisonimafian kanssa uusi yhteistyö
• Edellisellä suuret kontaktiluvut, tunnuslukuja

• Nyt kolme lyhyttä Youtube-videota, ensimmäinen syksyllä, julkaisu eri aikoina

• Toimitetaan sisältöteemaideoita mahdollista tuotantoa varten: työt sopivat 
naisille yhtä hyvin kuin miehille / digitaalisuus / 

• Seuraavaan kokoukseen: kysytään mahdolliset kustannusarviot jos 
teetetään kuvia, videoita (kysy Betonista ja muut)

https://elinkeinoelama-my.sharepoint.com/personal/tommi_ahlberg_rakennusteollisuus_fi/_layouts/15/onedrive.aspx?FolderCTID=0x01200002FB5DA944167D4C9316C916A8252E85&id=%2Fpersonal%2Ftommi%5Fahlberg%5Frakennusteollisuus%5Ffi%2FDocuments%2FDocuments%2F2022%2FBiisonimafia%2022%2FRakennusteollisuus%20yhteenveto%202020%2Epdf&parent=%2Fpersonal%2Ftommi%5Fahlberg%5Frakennusteollisuus%5Ffi%2FDocuments%2FDocuments%2F2022%2FBiisonimafia%2022


Turvallisuusviikko 2022
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• 16 – 20.5.2022. Monttumaanantai, tiistaina seminaarit,  kattokeskiviikko, 
telinetorstai, perjantai viestintäpäivä. Tiistaina pk-seudun seminaari Varman 
tiloissa Helsingissä. Seminaarin poikkitieteellinen aihe+puhuja puhuja edelleen 
avoin (aiemmin esim. lehtoturvallisuus)

• Teema olisi hyvä (2.2. turvallisuusryhmässä): Ehdotus: TT-viikon teemaksi 
"pysähdy ja havainnoi" tee turvallisuushavainto.

• Ehdotus uudeksi sloganiksi, julisteeseen: ”Turvallisuus on tekijöidensä TULO” 
(sillä yksi nollasuoritus voi pilata kaiken)→ siirtyy 2022 pohdittavksi

• Oheisaineistoja ilmestyy helmikuussa rakennusteollisuus.fi/turvallisuusviikko 
sivulle. 

• Tiedotetaan helmikuun eJokassa, RT uutiskirjeissä, jne.

• Nostetaan turvallisuutta aiempaa enemmän somessa, blogeissa esille 
ennakkoon: Podcast turvallisuusviikolla jaettavaksi. Teemat turvallisuuden osalta 
koko vuodeksi: kesätyöntekijät, töistä paluu lomien jälkeen, talvirakentaminen 
(sääsuojat&lumenpudotus, valaistus, liukkaus loppuvuodesta. Näkyykö 
tapaturmissa?), muottiratkaisut?, kvartsipöly keinot+hyödyt (infra, 2 hlöä 
studiossa),

• www.rakennusteollisuus.fi/turvallisuusviikko –sivulla on turvallisuusviikon 
järjestämiseksi etenkin pk-yrityksille ”oheismateriaalia” TÄNNE TOIVOTAAN 
LISÄÄ HYVIÄ KÄYTÄNTÖJÄ!

• Uusi yritys: perjantaina viestintäpäivä: twitter-chat. 

http://www.rakennusteollisuus.fi/turvallisuusviikko

