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TURVALLISUUSRYHMÄN KOKOUS
Aika

Maanantai 5.6.2017 klo 13.00 – 15.55

Paikka

Rakennusteollisuus RT ry, Unioninkatu 14, Mylly 7.krs

Läsnä

Lauri Kivekäs
Jukka Moilanen
Jari Korpisaari
Antti Leino
Antti Jokela
Janne Papula
Markku Utriainen
Kati Kaskiala
Mikko Hautio
Heinrich Scwab
Jari Pulkkinen
Veikko Nissilä
Mika Määttä
Mikko Tammihovi
Ari Kähkönen
Juha Suvanto
Kim Kaskiaro
Ahti Niskanen
Hannu J. Mäkinen
Tommi Ahlberg
Tapio Kari
Anne Hirsiniemi

Rudus Oy, puheenjohtaja
Lujatalo Oy
SRV Oyj
Skanska Oy
YIT Oyj
KerabitPro Oy
Rakennus Oy Hartela
Lemminkäinen Oyj
Parma Oy
Inlook Oy
Fira Oy
Lumon Oy
Caverion Suomi Oy
Telinekataja Oy
Infra ry
Talonrakennusteollisuus ry
Talonrakennusteollisuus ry
Talonrakennusteollisuus ry
Talonrakennusteollisuus ry
Rakennusteollisuus RT ry
Rakennusteollisuus RT ry
Rakennusteollisuus RT ry, sihteeri

1. Kokouksen avaus ja edellisen kokouksen muistio
Puheenjohtaja avasi kokouksen. Sihteeri esitteli viime kokouksen pöytäkirjan, joka hyväksyttiin.
2. Uusi työturvallisuussäännöstö (liite 1)
Suvanto kertoi saamastaan palautteesta työvälineiden käyttöasetuksen muutostarpeisiin.
3. Tapaturmataajuus ja TOT‐tilanne (liite 2)
Suvanto esitteli tapaturmataajuutta, joka on laskusuunnassa. Tammihovi esitti, että tapaturmien
määrä suhteutettaisiin nykyisen 10.000 työtunnin sijaan 1.000.000 työtuntiin. Keskusteltiin asiasta ja
todettiin, että tärkeintä olisi kautta linjan käyttää samaa ja mielellään kansainvälisesti käytettyä suh‐
delukua. Keskustelun pohjalta päätettiin, että jatkossa käytetään suhdelukuna 1.000.000 työtuntia.
Kuolemaan johtaneita tapaturmia on sattunut yksi viime kokouksen jälkeen ja tapauksia on näin ollen
tänä vuonna sattunut kolme. Tapaturmassa kaivanto sortui työntekijän päälle. Todettiin, että tapatur‐
mia sattuu pientalotyömailla ja pohdittiin, olisiko syytä antaa turvallisuusohjeistusta esim. taloyhtiöi‐
den isännöitsijöille lähestymällä Kiinteistöliittoa, Isännöitsijäliittoa ja Kiinkoa. Todettiin, että Kiinteis‐
töliitolla on hyvät ohjeistukset olemassa, mutta asiasta keskustellaan vielä Kiinteistöliiton kanssa.
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Jotta myös järjestäytymättömiä yrityksiä käytettäessä saataisiin ohjeistus perille, tulisi lähestyä myös
Isännöitsijäliittoa.
4. Nolla tapaturmaa rakennusteollisuudessa vuonna 2020
Puheenjohtaja kertoi, että Hyvien käytäntöjen opas yhteistyössä Ratekon kanssa etenee ja siihen hae‐
taan rahoitusta syksyllä. Jos rahoitusta saadaan, oppaan laatiminen käynnistyy vuoden vaihteessa.
Suvanto kertoi, että jatkossa Turvallisuusryhmän kokousten jälkeen lähetettävässä eJokkassa julkais‐
taan Turvallisuusryhmässä käsiteltyjä tai ryhmän jäsenten itsekseen kirjoittamia aiheita.
5. Yritysten hyvät turvallisuuskäytännöt
Korpisaari esitteli SRV:n hyvän turvallisuuskäytännön. Työmailla on ryhdytty tarkistamaan aliurakoitsi‐
joiden työntekijöiden kulkulupia ja perehdyttämistä. Tämän myötä on löytynyt paljon työntekijöitä,
joilla ei ole kulkulupaa ja joita ei ole perehdytetty.
Papula esitteli Kerabitin putoamistapaturman (liite 3)
Jokela esitteli YIT:llä sattuneen tapaturman, missä nostolaite kaatui (liite 4). Tapaturman todettiin sat‐
tuneen, koska kuskin riipputaskuliivin taskussa olleet tavarat osuivat nostolaitteen ohjaimeen. Todet‐
tiin, että keinoina välttää vastaavia tapauksia on mm. jäädyttää ohjain pysähdyttäessä ja välttää riip‐
putaskuliivejä ja niiden taskujen täyttämistä.
Pulkkinen esitteli Firalla sattuneen läheltä piti ‐tilanteen, missä torninosturin kuljettaja oli ryhtynyt
käyttämään torinosturia huoltomiehen ollessa vielä nosturissa (liite 5). Todettiin, että vastaavia ta‐
pauksia koskien on laadittu ja lähetetty Rakennuskonepäälliköt ry:n ehdotuksen sekä TRT:n hallituk‐
sen suosituksen pohjalta TRT:n jäsenkirje torninosturin huolto‐ ja tarkastustöiden turvallisuuden var‐
mistamiseksi (liite 6 ja liite 7).
Määttä esitteli Caverionin TurvaVarttia, missä käydään läpi yrityksen työturvallisuusasioita (liite 8).
Käytössä on mm. työympäristön käyntikierros ja työturvallisuushavaintojen sattuneiden tapaturmien
läpikäyntiä.
Elokuun kokouksessa esityksen pitävät Skanska, Graniittirakennus Kallio, Peab ja Terramare.
6. Talousrikollisuuden torjunta
Tapio Kari esitteli ajankohtaisia asioita liittyen talousrikollisuuden torjuntaan. Viime vuonna tuli voi‐
maan uusi laki työntekijöiden lähettämisestä. Syyskuun alusta 2017 tulee voimaan ko. laissa säädetty
lähettävän yrityksen velvollisuus ilmoittaa Suomeen lähetettävät työntekijät AVIlle. Suomalaisten yri‐
tysten kannalta merkittävää on se, että tilaajalla on velvollisuus muistuttaa työntekijöitä lähettävää
alihankkijaansa tästä velvollisuudesta. RT lähettää asiasta tiedotteen lähiaikoina.
Lisäksi Tapio Kari kertoi Verohallinnon harmaan talouden torjuntakeinojen vaikuttavuusselvityksen
jatkotoimenpiteistä. Työryhmässä pohditaan, miten voitaisiin toteuttaa työmaiden numerointi, joka
Verohallinnon näkemyksen mukaan tehostaisi harmaan talouden torjuntaa. Lisäksi TEMissä on työ‐
ryhmä selvittelemässä mahdollisuutta lisätä YTJ:in tietoa siitä, onko yrityksellä maksamattomia ulos‐
mitattuja eläkemaksuja. RT ei pidä tätä hyvänä keinona, sillä tiedot siirtyvät hyvin jälkijättöisesti
YTJ:in.
Lopuksi todettiin, että jo aiemmin esitelty Turvallinen työmaa ‐koulutus yhdessä Pron ja RL:n kanssa
järjestetään 27.‐28.9. Asiasta tiedotetaan lisää ennen juhannusta.
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7. Vierailija / Työturvallisuuskeskus, Rauno Hanhela ja Markku Tolvanen
Markku Tolvanen Työturvallisuuskeskuksesta esitteli UPA‐järjestelmää (liite 9). Keskusteltiin järjestel‐
mästä, jota pidettiin yleisesti ottaen hyvänä isojen yritysten työkaluksi pienten yritysten arvioimiseksi
ja kehityskanavaksi. Rauno Hanhela kertoi, että Rala‐arvioitsijoita on koulutettu UPA‐arvioijiksi ja he
voivat siis käyttää arvioinnissaan hyväkseen UPAa. Keskusteltiin siitä, ovatko UPAn sanamuodot liian
vaativia, jolloin arvioinnissa päädytään turhan mataliin pisteisiin.
Sovittiin, että RT ja TTK antavat Turvallisuusryhmälle syksyyn mennessä konkreettisen ehdotuksen
siitä, millaisen roolin RT voisi ottaa UPAn kehittämisessä ja eteenpäin viemisessä. Myös UPAa suh‐
teessa Ralaan tulisi pohtia.
8. Koulutus / tiedottaminen
Ahlberg kertoi palautteesta RT:n turvallisuusviikosta (liite 10). Turvapuistovierailut ja Infran monttu‐
maanantain vierailut sekä seminaari onnistuivat hyvin ja niissä oli paljon vierailijoita. Sen sijaan raken‐
nustyömaavierailuille osallistui hyvin vähän porukkaa. Jonkin verran kommenteissa esiintyi kyllästy‐
neisyyttä joka vuotiseen kaavaan ja kaivattiin yllätyksellisyyttä ja uudistumista. Esiin tuli myös näke‐
mystä, että viikko on suunnattu johdolle ja pienelle piirille. Todettiin, että viestintää tulisi kehittää
niin, että se saadaan kaikille, joita asia koskee ja myös työmaavierailuille saadaan osallistujia.
9. Muut esille tulevat asiat
Suvanto esitteli Pro Työturvaa, joka haluaisi tulla esittelemään järjestelmiään Turvallisuusryhmän ko‐
koukseen. Yritys tarjoaa sähköisiä työkaluja pienille yrityksille työturvallisuuden kehittämiseen Päätet‐
tiin, että kutsutaan edustaja Pro Työturvasta elokuun kokoukseen.
Puheenjohtaja kertoi viime perjantain kokouksesta Raklin kanssa, jossa keskusteltiin siitä, että raken‐
nuttajatkin ryhtyisivät seuraamaan tapaturmataajuuttaan työturvallisuuden parantamiseksi. Päätet‐
tiin samalla, että kutsutaan Raklista erityisasiantuntija mukaan Turvallisuusryhmään. Rakli miettii par‐
haillaan edustajaansa ryhmään.
10. Seuraava kokous
Seuraava kokous pidetään 14.8.2017 klo 13‐16 RT:ssä kokoustila Myllyssä 7. kerroksessa.

Vakuudeksi
Anne Hirsiniemi

