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RT:n TURVALLISUUSRYHMÄN KOKOUS PORVOON SEMINAARIN YHTEYDESSÄ 
 
Aika 25.–26.8.2022  
 
Paikka Haikkoon kartano, Porvoo 
 
Osallistujat 
 Antti Leino  Skanska 

Antti Jokela  YIT  
Jari Pulkkinen  Fira 
Marko Kilpeläinen Peab 
Timo Pinomäki GRK Infra 
Jukka Moilanen Lapti  
Aleksi Auer  SRV 
Jussi Puustinen CRH Finland Services  
Marko Kuukkanen Bonava  
Jari Korpisaari  Jatke 
Ville Vatanen  Lujatalo 
Sirpa Ek  Hartela Yhtiöt 
Katja Salmi  Parma 
Iida Peltosaari  Consti 
Janne Pekkarinen Swerock  

 Diana Råman  Talonrakennusteollisuus ry 
 Kati Kaskiala  INFRA ry   

Tommi Ahlberg, sihteeri Rakennusteollisuus RT ry 
 

Muut osallistujat  
Mira Seppänen-Hakala 
Tapio Jääskeläinen 
Keijo Päivärinta 
Ville Lappalainen 
Jukka Hietavirta 
Jyrki Suihkonen 
 

Estyneet tähän kokoukseen  
Kim Kaskiaro  Talonrakennusteollisuus ry 
Heidi Husari  Rateko 
Tommi Niemi  Boskalis Terramare 
Ville Wartiovaara Talonrakennusteollisuus ry 
Heinrich Schwab Inlook 
Mika Määttä  Caverion Suomi 
Arto Huhtanen NCC Rakennus 
Jarno Mikkola  Kattava 
Mikko Tammihovi  Peri 
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Kokouksen aluksi  
 
Käsiteltävät asiat 

 
1. Kokouksen avaus ja edellisen kokouksen muistio 

 
2. Ajankohtaiset asiat käytiin läpi 

 
• Työturvallisuus rakennusalalla -opetusmateriaalipaketti opettajien käyttöön on valmis. Ai-

neisto on ladattavissa maksutta aihealue kerrallaan. Hyvää materiaalia muillekin kuin opetta-
jille. https://www.rakennusteollisuus.fi/Tietoa-alasta/Tyoturvallisuus/Oppaat-ohjeet-vi-
deot/opetusaineisto/ 

• Turvallisuushavainto 360 hankkeen tilanne käytiin läpi.  
• Suositukset taakankiinnittäjän työhön:  Suositus valmistui kesällä, katsottu läpi RT:n juristin 

kanssa ja menossa nyt kommenttikierrokselle. Taakankiinnittäjän erottautuminen keskeinen 
asia. Jos yrityksellä jo olemassa hyviä käytäntöjä, kannattaa ne säilyttää. Perehdytyksellä tär-
keä merkitys. 
Keskustelua: Miten varmistetaan että osaaminen on kohdillaan. Työnantajan lupa riittää, mis-
sään ei ole määritelty koulutuksesta. Todettiin että työturvallisuuslaki edellyttää riittävää am-
matillista osaamista, vaikka laki tai asetus ei sitä edellyttäisi. Työnantaja on vastuussa oman 
työntekijänsä osaamisesta. Keskusteltiin taakankiinnittäjän koulutuksen sisällöstä, ja todettiin, 
että muun muassa ISO23853-standardissa asia on määritetty. Kommentti että ammattitutkin-
nossa voisi olla alamiestyöskentely mukana. 

• 29.9 Espoon turvapuistossa AMK-opiskelijoiden turvapuistopäivä.  
• Käytiin lyhyesti läpi tapaturmatilannekehitys. 
• Turvallisuusviikon kehittämisestä tehdyn kyselyn tulokset käytiin lyhyesti läpi. Todettiin, että 

nykyinen tapaa järjestää turvallisuusviikko on yrityksissä jo totuttu. 
 

3. Käytiin lyhyt läsnäolijoiden esittelykierros. 
 

4. Työsuojelun puheenvuoro / Ville Lappalainen 
 

• Käytiin läpi työsuojeluhallinnon vuosi 2021  
• Tavoitteena yhdenmukaisuus, valvonta samanlaista ympäri valtakuntaa 
• Työtapaturmien tutkintaa eri valvontamuodoissa on paljon 
• Rakentamisen valvonta 2022 käytiin läpi 
• Rakentamisen näkymät: Työnjohdon resurssit, kevytyrittäjyys, kielitaito haastavia varmistet-

tavia. Telinetöissä viime aikoina paljon havaintoja puutteista. Valjaiden käyttö usein puut-
teellista etenkin kiinnitysten suhteen. Pölynhallintaan etsitään hyviä käytäntöjä edelleen. 
Käsitapaturmia ollut melko paljon, käsipyörösahat osassa mukana.  

• Keskustelua: 
Keskusteltiin akkutyövälineiden turvallisuudesta. 
Harmana talouden torjuntaan tullut appi, peräti 26 eri kieliversiota. 
https://www.vero.fi/globalassets/harmaa-talous-ja-talousrikollisuus/torjunta/kuvat-videot-
ja-tiedostot/mobiiliapplikaatio_esittely.pdf 
Kysyttiin, miten työsuojelun omaa väkeä koulutetaan psykososiaalisen kuormituksen arvi-
ointiin.  
Toivottiin TR-mittauksen avaamista kaikille avoimeksi. Todettiin, että sähköiset palvelut 
ovat etenemässä.  
Oppilaitoksista tullut viestiä, että kun oppilaat lähtevät työmaille töihin menee siitä AVI:lle 
tieto. Jotkut yritykset eivät tämän vuoksi ota opiskelijoita töihin.  

• Keijo Päivärinta esitti toivomuksen, että työsuojelun tilannekuva olisi sama RT, AVI, PRO ja 
RL välillä. Yhteinen tiedotus, yritystoimenpiteet, valvontatoimenpiteet toteutuisivat silloin 
parhaiten.  

https://www.rakennusteollisuus.fi/Tietoa-alasta/Tyoturvallisuus/Oppaat-ohjeet-videot/opetusaineisto/
https://www.rakennusteollisuus.fi/Tietoa-alasta/Tyoturvallisuus/Oppaat-ohjeet-videot/opetusaineisto/
https://www.vero.fi/globalassets/harmaa-talous-ja-talousrikollisuus/torjunta/kuvat-videot-ja-tiedostot/mobiiliapplikaatio_esittely.pdf
https://www.vero.fi/globalassets/harmaa-talous-ja-talousrikollisuus/torjunta/kuvat-videot-ja-tiedostot/mobiiliapplikaatio_esittely.pdf
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Lainsäädännöstä Päivärinta totesi: Syys-lokakuussa asetushanke lähdössä eteenpäin minis-
teriössä. Työsuojeluun ja turvallisuuden hallintaan liittyviä aiheita. Rakennuttajan ja suunni-
telijan asema myös esillä. Tavoitteena saada valmiiksi 2023 loppuun mennessä.  
Kvartsipölystä tulossa uutta aineistoa, ohjekortteja. Kysyttiin Päivärinnalta, onko ohjekort-
tien suositukset viranomaisten kannalta riittäviä. Päivärinta vastasi myöntävästi, mutta jo-
kaisen työmaan pitää niitä erikseen soveltaa. Kortit apuvälineitä työmaalle toteuttaa pölyn-
hallintaa. Kysyttiin, tarvitaanko työhygienisiä mittauksia korttien aiheista. Todettiin että kes-
keistä saada luotettavia referenssimittauksia. Tällä hetkellä ongelma, että mittaustuloksia ei 
anneta yrityksistä yhteiseen käyttöön. Korttien kautta toivotaan tähänkin ratkaisua. 
 
 

5. PROn kuulumiset / Jyrki Suihkonen 
 

• Jaksamisen, psykososiaalisen kuormituksen asiat tällä hetkellä keskisiä haasteita alalla. Rapor-
tointivelvollisuus, tuotannonohjausjärjestelmät ja vastaavat kuormittavat. Urakointimallien 
muutos samoin.  

• Tutkimus työmaahenkilöstön jaksamisesta, viimeisin vuodelta 2021.  
• Työmaiden sosiaalitilat olleet esillä PROssakin. Nuori työntekijäpolvi edellyttää erilaisia asioita 

kuin vanhemmat. 
• PRO tekee vuosittain työmarkkinatutkimusta. Työaikaan liittyvät kysymykset yllättivät. Tär-

kein hyvinvointiin vaikuttava asia oli, että pääsee itse vaikuttamaan työrytmiin. Myös lomajak-
sot nousivat esille.  Pitkät työpäivät eivät nousseet erityisesti esiin tutkimuksessa.  

• Rakennusmestareiden ja -insinöörien kohdalla työkokemuksen merkitys suuri.  
• Kiertotalous ja ympäristöasiat tuovat lisää vaatimuksia työmaahenkilöstölle vanhojen lisäksi. 
• mielenturvaa.fi on järjestöjen perustama verkosto. Esim. lyhytterapia osaksi työterveyshuol-

toa esillä sivuilla. Yritykset voivat liittyä mukaan sivujen kautta. 
 
 

6. Rakennusliitto / Tapio Jääskeläinen 
 

• Työssä jaksaminen noussut työntekijöiden keskuudessakin merkittäväksi tekijäksi. 
• Säätelytyö edelleen keskeisenä. Asetus rakennustyön turvallisuudesta 205 / 2009 oli suuri 

edistysaskel aikanaan. Toivotaan rohkeutta nyt ilmassa oleviin muutosesityksiin:  Nojatikkai-
den käyttö: esitys, että ei käytetä ollenkaan tai ainakin järkevämpään käyttöön. / Valaistus: 
otsalampusta on tulossa päävalaisin. Esitys että päätoteuttaja valaisee työmaan yleisesti, 
mutta alihankkija hoitaa työvaihemukaisen valaistuksen. / Suunnitelmissa jalankulku pitäisi 
pystyä erottamaan muusta liikenteestä (värillisiä ohjaavia mattoja esim.). Helpottaisi myös 
perehdytystä. / Ontelosaksista luovuttaisiin kokonaan. / Hissit torninosturiin on Rakennuslii-
ton agendalla edelleen. 

• Työterveyskortti: Raketti rekisteri aikanaan, rakentajat  olivat yhdessä paikassa vakuutettuina. 
Sen kautta helppo hallita työntekijöiden määräaikatarkastuksia. Kun rekisteri lakkautettiin 
esitys korvaavasta työterveyskortista. Hanke epäonnistui. RL nyt esittänyt, että etenkin vuok-
ratyövoimalle ja pienemmille yrityksille saataisiin toimiva työterveyshoito, pitäisi saada uusi 
rekisteri esim. Työterveyslaitoksen ylläpitämänä. Sen kautta nähtäisiin, onko määräaikaistar-
kastuksissa käyty vai ei.  

• Sosiaalitilat: On myös alan vetovoimatekijä. Kaappimitoitus, viilennys.  
• Julkisivumuurauksessa kuormitetaan mastolavan nostimia, kiviä paljon kyydissä.  
• Ergonomia: Työaikaiset hissit puuttuvat työmaalta tai lähtevät liian aikaisin työmaalta kun 

työt vielä kesken, mikä on johtanut siihen, että ruvettu enemmän kantamaan tai muuten ke-
hitetty vaarallisia nostotapoja.  

• Nostotyön turvallisuus: Torninosturin rajakatkaisimia vasten ajamisista on raportoitu. Alimit-
taisilla koneilla ei pitäisi työskennellä. Päivittäis- ja viikkotarkastukset. Ulkopuolinen palvelus-
tarjoaja usein tekee tarkastuksia. 
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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, 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 
Rakennustuoteteollisuus RTT ry 
15. Katja Salmi, Parma Oy 
16. Jussi Puustinen, CRH Finland Services Oyj(* 
INFRA ry 
17. Janne Pekkarinen, Swerock Oy 
18. Tommi Niemi, Terramare Oy 
19. Timo Pinomäki, GRK Infra Oy(* 
LVI Tekninen Urakointi LVI-TU 
20. Mika Määttä, Caverion Suomi Oy 
Pinta 
21. Jarno Mikkola, Kattava 
RT:n edustajat   
22. Henri Litmanen(* 
23. Tommi Ahlberg, sihteeri(* 
24. Ville Wartiovaara 
25. Heidi Husari 
26. Kati Kaskiala 
27. Diana Råman 
28.  Kim Kaskiaro 
(*Työvaliokunta  
VUODEN 2022 kaikki kokoukset:  
2.2. / 8.4. / 14.6. / 25.–26.8. suunnitteluseminaari / 18.10. / 16.12. 

 


