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1. Vierailijat: RaLa / Tuula Råman, RaLa
Tuula Råman kertoi, että yritykselle tehty UPA‐arviointi on lisätty RaLa‐raporttiin ja vuoden alusta sii‐
hen on mahdollista lisätä myös yrityksen tapaturmataajuus. Råman kehotti ottamaan yhteyttä
RaLaan, jos yritys on kiinnostunut lisäämään RaLa‐tietoihinsa tapaturmataajuutensa. Rala‐rekisteriin
ilmoitettuun tapaturmataajuuteen lasketaan kaikki tapaturmat, joista vakuutusyhtiö on maksanut
korvausta. Tämä on Tapaturmavakuutuskeskuksen mukainen määritelmä ja käsittää jokaisen tapatur‐
man, jonka johdosta käydään lääkärissä. Turvallisuusryhmän näkemys oli, että tapaturmataajuuden
RaLa‐rekisterissä tulisi olla samalla tavalla laskettu kuin RT:n keräämät tapaturmataajuudet, joihin las‐
ketaan kaikki vähintään yhden päivän poissaolon aiheuttaneet tapaturmat. Råman lupasi, että asiaa
pohditaan.
2. Kokouksen avaus ja edellisen kokouksen muistio
Puheenjohtaja avasi varsinaisen kokouksen. Sihteeri esitteli viime kokouksen pöytäkirjan, joka hyväk‐
syttiin. Päätettiin, että Hannu J. Mäkinen alkaa järjestellä kokousta Helsingin kaupungin edustajien
kanssa edellisessä kokouksessa keskustellun rakennustyömaiden turvallisuusyhteistyön edistämiseksi
kaupunkialueella.
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Pinomäki otti esille aiemmissa kokouksissa keskustellun yhteisösakkojen yleistymisen työtapaturmien
tuomioissa. Päätettiin, että Ville Wartiovaara pyrkii saamaan seuraavaan kokoukseen EK:n turvalli‐
suusasioista vastaavan edustajan puhumaan aiheesta. Jos tämä ei onnistu, sovittiin, että sihteeri pyy‐
tää Henna Kinnusta Castren&Snellmannilta kertomaan aiheesta.
Puheenjohtaja esitteli ryhmälle RT:n hallituksessa läpikäymänsä materiaalin koskien työturvallisuutta
(liite 1). Todettiin, että RT:n vuoden 2018 turvallisuusviikon yhteydessä harkitaan nostettavaksi esiin
myös johdon sitoumuksen uudistaminen, jotta sille saadaan uutta nostetta ja jotta mukaan saadaan
kenties entistä enemmän yrityksiä. Turvallisuusryhmän puheenjohtaja tulee vaihtumaan seuraavan
kokouksen jälkeen Kivekkään jäädessä eläkkeelle. Seuraavaksi puheenjohtajaksi on valittu Antti Leino
Skanskalta. Päätettiin puheenjohtajan esityksestä perustaa työvaliokunta suunnittelemaan Turvalli‐
suusryhmän kokouksia. Jäsenet työvaliokuntaan päätetään seuraavassa Turvallisuusryhmän kokouk‐
sessa. RT:n hallituksessa oli toivottu turvallisuusasioiden parempaa löydettävyyttä RT:n nettisivuilta.
Tommi Ahlberg kertoi, että löydettävyyttä on juuri parannettu.
3. Uusi työturvallisuussäännöstö
Wartiovaara kertoi, ettei tällä erää ole uutta kerrottavaa turvallisuussäännöstöstä.
4. Tapaturmataajuus ja TOT‐tilanne (liite 2)
Kuukausittain seurattava tapaturmataajuus on hieman noussut viime kokouksesta.
TOT‐tapauksia rakennusalalla vuonna 2017 on sattunut yhteensä neljä (talonrakennusalalla kolme).
Voimajohtoa asentanut työntekijä on pudonnut ja kuollut viime kokouksen jälkeen. Kyseinen TOT‐
tapaus ei kuitenkaan lähtökohtaisesti tilastoidu rakennusalalle.
Päätettiin, että Ville Wartiovaara kysyy Tapaturmavakuutuskeskuksesta, olisiko saatavissa tilastoa ja
tietoa vakavista tapaturmista alalla, joita voitaisiin käsitellä Turvallisuusryhmässä. Harkitaan myös,
aletaanko tietoja vakavista tapaturmista kerätä jäseniltä.
5. Nolla tapaturmaa rakennusteollisuudessa vuonna 2020
UPA‐hankkeen suhteen ei tällä erää ollut uutta kerrottavaa. Kivekäs totesi, että auditoitavilta yrityk‐
siltä voisi nykyisten UPA‐kysymysten lisäksi esittää kysymyksiä esim. yrityksen johdon ym. edustajien
rikkeistä, tapaturmataajuuksista ja ‐vakavuuksista, yrityksen koneista ja laitteista, sähköturvallisuu‐
desta, auditoinneista, johdon sitoutumisesta, liikenteestä ja käyttövoimasta erottamisesta. Hannu J.
Mäkinen totesi, että UPA:n laajentamisen suhteen kannattaa olla varovainen, jottei siitä tule liian ras‐
kas työkalu. Kysymyspatteristoa päivitetään ja kehitetään TTK:ssa työryhmässä, jossa on mukana ra‐
kennusalan edustajia RT:n jäsenistöstä.
Uusi työmaaperehdytys ‐hankkeelle ei valitettavasti ole saatu rahoitusta Työsuojelurahastolta. Uusi
täydennetty hakemus laitetaan Työsuojelurahastolle ensi vuoden puolella. Tapio Kari kertoi, että Työ‐
suojelurahaston hallituksen jäsenten kanssa kannattaa keskustella asiasta rahoituksen saamisen edis‐
tämiseksi. Hankkeen aineisto on laajennettu kuolemantapauksista myös vakaviin tapaturmiin. Kivekäs
pyysi toimittamaan tietoja yritysten vakavista tapaturmista hankkeen käyttöön Tarja Mäelle Mittavii‐
vaan (tarja.maki@mittaviiva.fi). Wartiovaara kertoi, että kannattaa käydä läpi myös Tapaturmavakuu‐
tuskeskuksen aineistoja tapaturmista sekä sivustoa www.tyopaikkakuolemat.fi.
6. Yritysesimerkkejä tapaturmista ja vaaratilanteista, niiden korjaavista toimenpiteistä sekä hyvistä
käytännöistä
Tapio Leinonen Terramaresta kertoi, että yrityksessä on vuonna 2017 ollut hyvin paljon läheltä piti ‐
tilanteita. Varsinaisia työtapaturmia on sattunut melko vähän ja tapaturmataajuus on noin 10. Veteen
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tippuneita henkilöitä on tänä vuonna ollut poikkeuksellisen paljon ja myös alusten hinauksessa on sat‐
tunut jonkun verran onnettomuuksia. Yrityksessä on havaittu, että suuria riskejä aiheuttaa työnteki‐
jöiden asenne ja siihen tulisi yrittää vaikuttaa. Tulevan vuoden tavoitteena on panostaa MVR‐mitta‐
rien kouluttamiseen uusille sukupolven vaihdoksen myötä tuleville työntekijöille, saada johto näky‐
vämmäksi työmailla sekä aloittaa turvallisuustiedotteiden tekeminen rakennustyömailla kyseisen työ‐
maan turvallisuuteen kohdistuen. AVIn kanssa on keskusteltu siitä, tuleeko työpaikkaselvitys tehdä
kussakin yrityksen työkohteessa erikseen vai riittääkö kunkin tyyppiseen yrityksen työkohteeseen
tehty työpaikkaselvitys. Todettiin, että samasta asiasta on jouduttu keskustelemaan myös muiden yri‐
tysten työmaiden suhteen. Wartiovaara kertoi, että tämä johtunee siitä, että työpaikkaselvitysten te‐
kemistä on havaittu laiminlyötävän.
Mikko Tammihovi Telinekatajasta esitteli Oulussa 01/2015 sattunutta tapaturmaa, jossa asentaja tip‐
pui telineiltä n. 3‐4 m korkeudesta (liite 3). Käräjäoikeuden tuomio tapauksessa annettiin viime vii‐
kolla. Käräjäoikeus totesi, ettei tapaturmaan liittynyt sellaisia laiminlyöntejä tai rikkomuksia, joista
voitaisiin tuomita ja näin ollen kaikki syytteet kaatuivat eikä yhteisösakkoa tuomittu. Kyseisen tuo‐
mion perusteella työnjohtajan ei tarvitse vahtia jokaisen työntekijän jokaista liikettä, vaan myös työn‐
tekijällä itsellään on vastuuta toiminnastaan. Tammihovi totesi oppineensa tapauksesta, että tapatur‐
mat kannattaa valokuvata mahdollisimman tarkkaan mm. myöhempää oikeuskäsittelyä varten ja AVIn
raportit tapaturmista tulee lukea erittäin tarkkaan ja tarvittaessa pyytää korjaamaan niitä, sillä syyt‐
täjä laatii syytteensä suoraan sen pohjalta.
Puheenjohtaja esitteli Ruduksella betonipumppauksessa sattuneen tapaturman (liite 4).

7. Talousrikollisuuden torjunta
Tapio Kari kertoi, että vuoden vaihteessa ilmoitusvelvollisuuteen verottajalle tulee kevennyksiä. Ke‐
vennysten tarkkaa sisältöä ei ole kuitenkaan vielä julkaistu. Viranomaistahojen Talousrikollisuuden
torjunnan ohjausryhmä tekee parhaillaan selvitystä harmaan talouden torjuntakeinoista yrityksille
aiheutuneista kustannuksista. Tapio Kari pyysi kertomaan, jos yrityksissä on tavalla tai toisella laskettu
aiheutuneita kustannuksia.
8. Koulutus / tiedottaminen
Ahlberg esitti pyynnön, että yritykset muistaisivat varmistaa, että Turvallisuusryhmässä läpikäytävät
tapaukset saadaan julkaista RT:n nettisivuilla ennen niiden esittämistä Turvallisuusryhmässä tai infor‐
moimaan esittämisen yhteydessä, jos tapausta ei saa julkaista tai siitä tulee poistaa esim. yrityksen
logot.
RT:n turvallisuusviikko pidetään 14.‐18.5.2018 (viikko 20).
Jokka‐lehti on ilmestynyt juuri. Sovittiin, että Katja Salmi Parmalta kirjoittaa seuraavaan EJokkaan.

9. Muut esille tulevat asiat
Niskanen kertoi nostotyöhön laaditusta turvallisuusohjeistuksesta (liite 5).
Tapio Kari kertoi Rakennusliiton esittämästä huolesta hissien poistamisesta työmailta niin aikaisin,
että työmaan loppuvaiheessa työskentelevät työntekijät joutuvat kuljettamaan taakkoja portaita pot‐
kin, mikä taas vaarantaa työturvallisuutta. Todettiin, että osa vastaavista työnjohtajista poistattaa työ‐
mailta hissit kuin myös muut koneet niin ajoissa kuin mahdollista, mutta yleensä hissi tällöin korva‐
taan kurottajalla tm.
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Keskusteltiin vihjepalkkioiden tm. antamisesta rikollisten paljastamiseksi työmailla. Todettiin, että vih‐
jepalkkioihin liittyy juridisia ongelmia ja ongelmattomampi keino voisi olla, että vastaava työnjohtaja
kävisi kaikkien työmaalla toimivien kesken läpi havaitun rikollisuuden ja ohjeistaisi jokaisen tarkkaile‐
maan asiaa sekä ilmoittamaan mahdollisista havaituista rikoksista.
Juha Metsälä on lahjoittanut merkkipäivänään saamansa rahat RT:n turvallisuustyöhön. Päätettiin pe‐
rustaa työryhmä, jossa suunnitellaan rahojen käyttämistä. Kivekäs kutsuu ryhmään valitsemansa Tur‐
vallisuusryhmän jäsenet.
Niskanen kertoi, että Uudenmaan työturvallisuuskilpailun seminaarin siirtämistä RT:n turvallisuusvii‐
kolle suunnitellaan. Turvallisuusryhmässä kannatetaan ajatusta.
Niskanen kertoi AVIn tulkinnasta turvakaiteiden suhteen, joka on Pohjois‐Suomessa muuta Suomea
tiukempi (liite 6). Asiasta keskustellaan AVIn kanssa.
Lujatalon toimitusjohtajalta on tullut esitys Turvallisuus‐applikaation kehittämisestä RT:ssä. Turvalli‐
suusryhmän useilla jäsenillä todettiin jo olevan oma yrityskohtainen applikaatio asiassa. RT:n laajui‐
seen yhteisen applikaation hallinnointi voisi olla liian haastavaa suurien ilmoitusmäärien johdosta.
Esitettiin, että yritysten järjestelmistä voitaisiin tehdä yhteensopivia niin, että niistä voitaisiin toimit‐
taa RT:lle tietoa kootusti (esim. ilmoitustaajuuksia, vakavia tapaturmia). Päätettiin, että sihteeri lähet‐
tää Turvallisuusryhmän jäsenille kysely käytössä olevista applikaatioista ja sitä kautta aletaan selvittää
mahdollisuuksia koordinointiin.
Tammihovi kertoi älytyövaatteista, joihin on tutustunut Dimex Oy:n kautta (liite 7). Kutsutaan Dimex
Oy:n edustaja seuraavaan kokoukseen esittelemään asiaa.
Lopuksi päätettiin, että johonkin tulevan vuoden kokouksista kutsutaan vierailijaksi Risto Lappalainen
Liikennevirastosta.
10. Seuraava kokous
Seuraava kokous pidetään 13.2.2018 klo 12. Paikka ilmoitetaan myöhemmin.

Vakuudeksi
Anne Hirsiniemi

