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1. Päivän avaus ja miksi olemme täällä tänään
Ryhmän uusi puheenjohtaja Antti Leino avasi kokouksen ja kertoi ajatuksiaan RT:n turvallisuusryhmästä ja sen tulevasta toiminnasta. Ryhmän tärkein merkitys on yhteistyö ja sitä kautta synergia ja
vaikuttaminen työturvallisuuteen ja sen kehittämiseen alalla. Jatkossa ryhmä kokoontuu koko porukalla muutaman kerran vuodessa ja kokousten välillä kokoontuvat alakohtaiset työryhmät, joista tarvittavia asioita tuodaan alojen yhteiseen työryhmään.
Sami Kesäjärven (Decerno Oy) johdolla ryhmän jäsenet tutustuivat kertaalleen toisiinsa. Samalla koottiin keskustellen ryhmän jäsenten ajatukset ryhmän tarkoituksesta ja tärkeimmistä tehtävistä sekä
kehitystarpeista. Tärkeimmäksi tehtäväksi nousi rakennusalan työturvallisuuden edistäminen yhteistyössä. Kehitettävää löydettiin työturvallisuuden viemisessä pk-sektorille ja työntekijöiden asenteisiin,
työturvallisuuskilpailujen ohjausryhmien ja turvallisuusryhmän työskentelyn synkronointi, miten voidaan saavuttaa 0-tapaturmaa ja ylipäätään saadaan asioita maaliin työturvallisuudessa.
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2. Tärkeimmät teemat vuoteen 2020 mennessä
Kim Kaskiaro kävi läpi Nolla tapaturmaa 2020 -hankkeen taustaa ja tavoitteita. Sami Kesäjärven johdolla selvitettiin ryhmätöinä, mitä tulisi vielä tehdä, jotta hankkeen tavoitteet voitaisiin saavuttaa.
Esiin nousi mm. työntekijöiden asenteisiin vaikuttaminen, konkreettisten toimenpiteiden toteuttaminen ja turvallisuus hankkeen kaikissa vaiheissa.

Sen jälkeen pohdittiin ryhmätyönä konkreettisia asioita, joita työturvallisuudessa ollaan saavutettu ja
joita on saavuttamatta.
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Heidi Husari Ratekosta kertoi uusista hankkeista työturvallisuuden parantamiseksi (liite 1). RaTuLo eli
rakennusalan turvallisuusloikka on julkaisu, jossa määritellään perusvaatimukset tapaturmien ehkäisemiseksi. RaTuLon on tarkoitus toimia turvallisuusjohtamisen työkaluna ja se on laadittu keräämällä
konkreettisia sattuneita tapaturmia, luokittelemalla ja analysoimalla niitä sekä selvittämällä, miten tapaturmat olisi voitu estää. Lisäksi on käynnissä tutkimushanke, jossa selvitetään, miten turvallisuusperehdytyksen prosessit muuttuvat ePerehdytyksen avulla. Sen lisäksi kehitetään Mobiiliturva-nimistä
mobiilityökalua, jonka avulla, jolla rakennustyömaiden turvallisuustietoa hallitaan, kerätään ja jaetaan
reaaliaikaisesti. Turvallisuusryhmä päätti kannattaa edellä mainittuja hankkeita sekä käyttää Metsälän
rahaston varoja Mobiiliturvan toteuttamiseen.
3. Mitä seuraavaksi – puheista tekoihin
Sami Kesäjärven johtamin ryhmätöin määriteltiin teemat, joita RT:n turvallisuusryhmä lähtee viemään
eteenpäin. Muodostui viisi teemaa: asenteisiin vaikuttaminen, turvallisuuden vieminen myös pk-sektorille, sidosryhmiin (mm. rakennuttajat ja viranomaiset) vaikuttaminen, turvallisuussanoman saavutettavuus ja turvallisuuslinjausten jalkauttaminen koko rakennusalalle.
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Tämän jälkeen open space -metodilla selvitettiin, mitä asioita em. teemojen sisällä on RT:n turvallisuusryhmän tehtävissä, mitä asioita yritysten tehtävissä ja mitä asioita niiden ulkopuolella (kuvat
muistion lopussa).
4. Yhteenveto ja jatkotoimenpiteet
Yhteenvetona puheenjohtaja totesi, että merkittäväksi asiaksi ryhmätöiden myötä nousi se, että turvallisuusasiat saavuttaisivat koko alan ja kaikki toimijat. Turvallisuus tulisi siis saada myös pk-sektorille, työntekijöiden asenteisiin ja rakentamisen kaikkiin vaiheisiin suunnittelusta lähtien.
5. Seuraava kokous
Seuraava Talonrakennuksen pienryhmän kokous pidetään 12.6.2018 klo 9.30 ja seuraava koko RT:n
turvallisuusryhmän kokous pidetään 21.8.2018 klo 9.30. Molemmat kokoukset pidetään Eteläranta
10:ssä Helsingissä. Vuoden muut kokoukset ovat seuraavina ajankohtina: 9.10. TRT ja x.12. koko RT:n
turvallisuusryhmä. Juha Suvanto muistutti samalla RT:n turvallisuusviikon 15.5. klo 12 alkaen järjestettävään seminaariin osallistumisesta.

Vakuudeksi
Anne Hirsiniemi
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