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RT:n TURVALLISUUSRYHMÄN KOKOUS 
 
Aika 7.04.2020 klo 9.30 – 12.00 
 
Paikka Teams-kokous 
 
Läsnä Antti Leino  Skanska 

Antti Jokela  YIT  
Jukka Moilanen Lapti  
Sirpa Ek  Hartela Yhtiöt 
Marko Kilpeläinen Peab Oy 
Janne Papula  Kerabit Oy   
Janne Pekkarinen Destia  
Jari Pulkkinen  Fira Oy 
Mikko Tammihovi Telinekataja  
Ville Vatanen  Lujatalo  
Jari Korpisaari  SRV 
Tommi Niemi  Boskalis Terramare 
Timo Pinomäki GRK Infra 
Iida Peltosaari  Consti 
Heinrich Schwab Inlook  
Katja Salmi  Parma  
Arto Huhtanen NCC Rakennus  
Kati Kaskiala  INFRA ry 
Diana Råman  Talonrakennusteollisuus ry  
Ahti Niskanen  Talonrakennusteollisuus ry 
Juha Suvanto  Talonrakennusteollisuus ry 
Tommi Ahlberg, sihteeri Rakennusteollisuus RT ry 
Paavo Mattila  Talonrakennusteollisuus ry (alussa) 

 
 
 
Käsiteltävät asiat 
 
 

1. Kokouksen avaus ja edellisen kokouksen muistio 
 
Puheenjohtaja avasi kokouksen ja toivotti osallistuja tervetulleiksi Teams-kokoukseen. Käytiin läpi 
edellinen muistio, ei huomautettavaa.  
 

2. Koronaviruksen aiheuttamat muutokset 
 

- Talonrakennusteollisuuden Paavo Mattila kävi ajankohtaistilannetta läpi. Aamulla on tullut uusia 
rajoituksia Suomen rajoilla Ruotsin ja Norjan kanssa. Tilanne kuitenkin koko ajan ja muuttuu ja 
siitä tiedotetaan jäsenkirjein sitä mukaa kun uutta tietoa tulee. Laivoissa (Viro, Ruotsi, Saksa) lau-
antaista eteenpäin ei enää myydä lippuja henkilöliikenteelle. Tavaraliikenne liikkuu normaalisti. 
Poikkeuksia rajanylityksiin voi olla mahdollista saada, perustelut on esitettävä rajavartiolaitoksen 
lomakkeella. Rajavartiolaitos viime kädessä tekee päätökset. Rajan ylittämisen jälkeen on nouda-
tettava THL:n karanteenimääräyksiä. 
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3. Turvallisuustilanne (Suvanto) 

 
- Kuukausiraportti (liite 1) 

Käytiin läpi viimeisin, helmikuun lopun tapaturmatilanneraportti, joka löytyy kokonaisuudes-
saan myös RT:n sivuilta http://www.rakennusteollisuus.fi/Tietoa-alasta/Tyoturvallisuus/Ty-
oturvallisuuskysely-ja-tulokset/. Tapaturmien määrät jatkavat tasaista laskua. Turvallisuusha-
vainnoissa Infran puolella saatu lisäys havaintomääriin. Sovittiin selvitettäväksi, onko rapor-
tointia mahdollista sujuvoittaa. 

 
- Viime vuonna työelämässä kuollut yhteensä 13 henkeä (TVK:n kriteerit) ja alustavasti näyt-

täisi että näistä 7 voi kirjautua rakentamisen toimialalle. Tänä vuonna rakennusalalla ei kuole-
mantapauksia.  
 

- Uusi työturvallisuussäännöstö (liite 2) 
Suvanto kävi tilannetta läpi: Rakennustyön turvallisuutta koskevien säännösten 
uudistaminen alkamassa, Rakennusteollisuudella on edustus säädösmuutoksia valmistele-
vassa ryhmässä. 
ASA-rekisteriin ilmoitettavien kriteerit yhä auki. Aiheuttanut paljon epätietoisuutta yrityk-
sissä. AVI on luvannut selvittää asian ja siitä tiedotetaan, kun tietoa saadaan. 

- Rakennusliitto esittänyt, että sosiaalitilojen siivouksen taso on pudonnut. RT mukana yhtei-
sessä tiedotteessa (RT, RL ja Pro), että koronakriisin aikana siivokseen ja hygieniaan pitää kiin-
nittää erityistä huomiota. Asia on kaikkien yhteinen. Todettiin, että korona on kyllä jo lisännyt 
siivousta todella paljon ja jäsenyritysten työmailla asia on pääosin kunnossa.   

 
4. Kehittämisen painopisteet 

 
- Asenteet, hiljainen hyväksyntä videohanke  

Biisonimafian video julkaistiin  4.3. klo 12 mafian YouTube-kanavalla https://www.you-
tube.com/user/biisonimafia. Tällä hetkellä 172 000 katsojaa. Kommentit kertovat että nuo-
riso varmasti tavoitettiin. Hyviä nostoja henkilöiltä omasta työstään. Myös miten ala muuttu-
nut parempaan suuntaan. Opettajilta tullut hyvää palautetta. Käytiin keskustelua, että jotkut 
nuoret työnjohtajat ovat saattaneet kokea videon myös ahdistavana.  
 

- Turvallisuuskysely (PK-yritykset) (Pulkkinen) 
Vastauksia kyselyyn saatiin niukasti, Tuula Räsänen tehnyt yhteenvedon. Aletaan suunnitella 
yhteistä workshoppia. Koronan vuoksi siirretään syksyyn. 
 

- Sidosryhmiin/viranomaisiin vaikuttaminen  
Mosac-hanke ja Human Factor.  Mosac on TTL:n tutkimushanke, jossa perinteisen ja VR-kou-
lutuksen vaikuttavuutta vertaillaan keskenään. Mukana RT:n syksyyn siirretyssä turvallisuus-
seminaarissa (syksyllä). 
HF - inhimillinen tekijä tapaturmatutkinnoissa olisi hyvä saada huomattavasti enemmän esiin, 
myös viranomaiset ovat tätä mieltä 
 

- Turvallisuusviikko: Koronarajoitteiden vuoksi sisältöjä muutetaan mutta on tärkeää, että 
viikko pidetään. Yrityksillä jo omia ajatuksia toimista, joita voidaan toteuttaa koronarajoitus-
ten puitteissa, esim.: turvallisuushavaintokilpailut, infonäyttöjen hyödyntäminen, kevyitä toi-
mia, jotka eivät rasita työmaita liikaa. Tärkeä viesti että toiminta jatkuu ja turvallisuutta pitää 
edistää työpaikoilla jokaisena päivänä.  
Pyydettiin lähettämään ideoita Juhalle ja Tommille, kootaan RT:n sivuille erilaisia ideoita kaik-
kien hyödynnettäviksi turvallisuusviikon aikana. 

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fuser%2Fbiisonimafia&data=02%7C01%7C%7C56060eb01600426ae54808d7b9d9e2b6%7C342e649ac4084687a93034aecd3b29e6%7C0%7C0%7C637182217821697029&sdata=4vqIkrrX1I6EihUS76AmTRPC7meXsA8VsROjqU6yM3I%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fuser%2Fbiisonimafia&data=02%7C01%7C%7C56060eb01600426ae54808d7b9d9e2b6%7C342e649ac4084687a93034aecd3b29e6%7C0%7C0%7C637182217821697029&sdata=4vqIkrrX1I6EihUS76AmTRPC7meXsA8VsROjqU6yM3I%3D&reserved=0
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- Infrassa yhteistyöryhmä miten korttien päällekkäisyyksiä voitaisiin poistaa. TAMK:issa opin-

näytetyö aiheesta, valmistuminen viivästyy. Yksi tärkeä haastateltavien kohderyhmä suurim-
mat rakennusliikkeet. Todettiin että verkkokoulutuksen määrä tulee koulutuksessa muuten-
kin lisääntymään.  
 

5.              Kvartsipöly (liite 3) 
 

- AVIn kvartsipölyohjeistus. Alussa valvontaa tehdään ohjaavalla otteella. Mittaaminen on ollut 
keskeinen haaste, ja se on AVIn ohjeissa tiukkaan määritelty: perusteltava erikseen, mikäli 
mittauksia ei tehdä. Talon tuoreessa jäsenkirjeessä tästä tarkemmin.  Infrassa (Kaskiala) tur-
vallisuusvaliokunta / Itä-Suomi tekemässä infratöiden soveltamisohjetta.  

 
- TTL:n kvartsipölyhankkeen tilanne (Suvanto). Hanke ei saanut rahoitusta. TTL selvittää asian 

syksyn hakuun, yrityksiä saatu jo lisää mukaan, rahoitusta järjestellään RT:n ja Rakennusliiton 
yhteistyönä.  
 

6.              Yritysesimerkkejä 
 

- Alamiessäädökset elementtiteollisuuden näkökulmasta (Parma, Salmi). Tapaturva Oy laati-
massa ohjetta, alamies aktiivisessa roolissa. Toimitussopimuksessa nyt että vastuu purusta on 
asiakkaalla. Kuski ei taakan kiinnittäjä tai noston ohjaaja, pitää olla työmaan puolelta. Kulje-
tusliikkeiden haasteena esim. että yhteinen kieli puuttuu alamiehen kanssa, alamiehen koke-
mus. Jos kuljettajalla työnantajan kirjallinen lupa voidaan myös luottaa, että on osaamista 
nostoapuvälineisiin. Minimisään kuljettaja joka tapauksessa aina irrottaa kuljetuksen aikaiset 
sidonnat. Allasauton purussa kuljettajan rooli on keskeinen. 

 
- Pulkkinen kävi läpi Firan koronaohjeet. Sähköisiä applikaatoita hyödynnetään tehokkaasti. 

 
- Jokela, Tammihovi ja Pulkkinen esittelivät työmaalla tapahtuneita tapaturma- ja vaaratilan-

teita. 
  
 
7.          Muut asiat 
 

- Platform Of Trust, yhteinen havainnointitapa (Suvanto). Vastuu Groupin hanke alustasta, jolla 
vakavien vaaratilanteiden raportointi voitaisiin tehdä anonyymisti. Laajentunut turvallisuus-
havaintokirjausten automatisointiin, myös OP kiinnostunut asiasta. Asiaan palataan myöhem-
min.  
 

- Turvallisuuskilpailuja (Niskanen). Valtakunnallinen työturvallisuuskilpailu 42 yritystä ilmoittau-
tui. Lisätietoja https://www.rakennusteollisuus.fi/Tietoa-alasta/Tyoturvallisuus/Kampanjat-
ja-kilpailut/Tyoturvallisuus-alkaa-minusta/ 
Uudenmaan kilpailun tulokset AVI:sta tulleet, tiedotus tällä viikolla.   
 

- Seuraava kokous (ylimääräinen)  9.6. tiistaina klo 12. 2020 hankkeen päättyessä aletaan miet-
timään jatkotoimia, esim. kohdennettuja teemoja puolivuosittain. Koronatilanteesta riippuen 
mahdollisesti edelleen Teams-kokous. 

 
 
 

Liite.  Osallistujat ja kokousajat. Kokousten kestoksi varataan 3 tuntia.  

https://www.rakennusteollisuus.fi/Tietoa-alasta/Tyoturvallisuus/Kampanjat-ja-kilpailut/Tyoturvallisuus-alkaa-minusta/
https://www.rakennusteollisuus.fi/Tietoa-alasta/Tyoturvallisuus/Kampanjat-ja-kilpailut/Tyoturvallisuus-alkaa-minusta/
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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. Jari Korpisaari, SRV Oy 
7. Tuija Lönnrot, Bonava Oy 
8. Jukka Moilanen, Lapti Oy 
9. Jari Pulkkinen, Fira Oy 
10. Heinrich Schwab, Inlook Oy 
11. Mikko Tammihovi, Telinekataja Oy 
12. Ville Vatanen, Lujatalo Oy 
13. Iida Peltosaari, Consti Oy 
Rakennustuoteteollisuus RTT ry 
14. Kari Lohva, Rudus Oy(* 
15. Katja Salmi, Parma Oy 
INFRA ry 
16. Janne Pekkarinen, Destia 
17. Tommi Niemi, Terramare Oy 
18. Timo Pinomäki, GRK Infra Oy(* 
LVI Tekninen Urakointi LVI-TU 
19. Mika Määttä, Caverion Suomi Oy 
Pinta 
20. Janne Papula, Kerabit Oy 
RT:n edustajat   
21. Juha Suvanto(* 
22. Tommi Ahlberg, sihteeri(* 
23. Ville Wartiovaara 
24. Heidi Husari 
25. Kati Kaskiala 
26. Diana Råman 
27.  Kim Kaskiaro 
28. Ahti Niskanen 
(*Työvaliokunta  
VUODEN 2020 kokoukset 
ti 7.4. klo 9.30, Teams-kokous 
ti 9.6. klo 12 – 15, Teams kokous (Eteläranta 10 jos jo mahdollista) 
to 27.8. klo 9.30 Eteläranta 10 
29.-30.10. vuoden 2021 suunnitteluseminaari (paikka vielä avoin) 
ti 15.12. klo 9.30 kokous ja joululounas, Eteläranta 10 
 

 


