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Uudistuotannon volyymi kasvaa reippaasti
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Ammattitaitoisen työvoiman saanti noussut 
suurimmaksi tuotantoa rajoittavaksi esteeksi
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Tapaturmataajuus
- Ruduksen kehitys verrattuna 

* markkinan kehitys

* yleinen sinikäyrä
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Todellinen syy taajuuden 
kasvuun on se, että me ja 
kollegamme rakennusalalla 
emme ole tehneet tarpeeksi 
sen pienentämiseksi !



Turvallisuus: Kohti nollaa 2020 / Hyvää 
nykytilanteessa
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• Taajuusraportoinnin kattavuus jo melko hyvä; n. 50 000 
henkilötyövuotta

• Aktiivisilla yrityksillä taajuus puolittunut muutamassa 
vuodessa sekä talo- (37 -> 20)  että tuotepuolella (40 -> 24)  
(Rakennuslehden tilastot 29.4.2016)

• Kuolemantapauksissa trendi alaspäin; viime vuonna 5 kpl 
oli pienin 20 vuoteen

• Usea yritys on osoittanut nollan olevan mahdollinen



Tapaturmataajuus Ruduksessa
- Pitkä nollajakso 25 kk

- 100% parannus / nolla on mahdollista

- Laskennassa n. 1 600 henkeä

- Ruduksessa 2006 n. 100 tapaturmaa
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Turvallisuus: Kohti nollaa 2020 / Haasteita 
nykytilantessa
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• Kehitys erittäin hidasta: 4 vuodessa taajuus 21 -> 18

• Tällä vauhdilla ei edes < 10 vuonna 2020

• Tasoa < 3 voisi pitää ”nollana”

• Kahtiajako aktiiviset / passiiviset

• Tarvitaan tahdinmuutos

• RT:n hallituksen evästykset 
- Toimenpiteet konkreettisemmiksi
- Ideoita ja työkaluja tarvitaan
- Tiivis yhteys hallitukseen
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Palkansaajien työpaikkatapaturmien taajuus valituilla päätoimialoilla

C Teollisuus F Rakentaminen G Tukku- ja vähittäiskauppa

H Kuljetus ja varastointi N Hallinto- ja tukipalvelutoiminta Q Terveys- ja sosiaalipalvelut

Z Kuntasektori kaikki toimialat



Toimintasuunnitelmaehdotus 2017-20
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• Periaatteena avoimuus
- Pöytäkirjat netissä kaikkien nähtävillä
- Ei yrityssalaisuuksia: Kaikki tapaturma-analyysit, parhaat 
käytännöt, ohjeet, koulutusmateriaali yms. vapaasti 
kaikkien käytettävissä

• Aliurakoitsijat kattavasti mukaan taajuuslaskentaan ja 
turvatyön piiriin
- Omaa työvoimaa Talossa 21% ja Infrassa 45%
- Kuolemanriski aliurakoitsijoilla nelinkertainen

• Pj raportoi neljännesvuosittain RT:n hallitukselle



Konkreettisia työkaluja
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Keskitytään riskien vähentämiseen

- ”Hyvien käytäntöjen opas” 218 kpl / 20v kuolemantapausten 
pohjalta
- Vaaratilanneilmoitukset kpl per 10 000 työtuntia uusi KPI; 
aktivointiin toimintamalli
- Koulutuksen kehittäminen konkreettisemmaksi / työkaluja 
tarjoavaksi

* ePerehdytys -> ”Hyvien käytäntöjen opas” -koulutus
- UPA:n ja ulkoisten auditointien kehittäminen
- Aineistopankki RT:n nettisivuille

* Vakavista tapaturmista, vakavista vaaratilanteista ja hyvistä 
käytännöistä jokaiselta 1 kpl/kokous analyysikalvot kokouksiin ja 
nettiin
- Pienryhmätyöskentelyn kehittäminen
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Turvallisuus-
taso

Aika

VAIHE 1 : Suunnittelu sekä koneiden ja laitteiden

parannukset – Hyvien käytäntöjen opas, ulkoiset auditoinnit

VAIHE 2: Järjestelmät: 
turvallisuusjohtaminen ja -menettelyt –

Hyvien käytäntöjen opas, 
vaaratilanneilmoitukset

VAIHE 3: Inhimilliset tekijät: 
Ihmiset ja käyttäytymismallit
Korkeatasoinen koulutus ja 
ammattimaisesti toteutettu
henkilöstön osallistuttaminen

Kokonaisvaltainen
turvallisuusstrategia


