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RT:n TURVALLISUUSRYHMÄN KOKOUS 
 
Aika 15.12.2020 klo 9.00–12.00  
 
Paikka Teams-kokous 
 
Läsnä Antti Leino  Skanska 

Antti Jokela  YIT  
Jukka Moilanen Lapti  
Sirpa Ek  Hartela Yhtiöt 
Janne Papula  AL-Katot  
Janne Pekkarinen Destia  
Jari Pulkkinen  Fira 
Ville Vatanen  Lujatalo 
Marko Kilpeläinen Peab   
Katja Salmi  Parma 
Timo Pinomäki GRK Infra 
Iida Peltosaari  Consti 
Aleksi Auer  SRV 
Jussi Puustinen CRH Finland Services   
Tommi Niemi  Boskalis Terramare 
Mikä Määttä  Caverion Suomi 
Mikko Tammihovi Telinekataja 
Marko Kuukkanen  Bonava  
Jari Korpisaari  Jatke 
Kati Kaskiala  INFRA ry 
Diana Råman  Talonrakennusteollisuus ry 
Ville Wartiovaara Talonrakennusteollisuus ry  
Juha Suvanto  Talonrakennusteollisuus ry 
Tommi Ahlberg, sihteeri Rakennusteollisuus RT ry 
 

Estyneet  
Kim Kaskiaro  Talonrakennusteollisuus ry 
Heidi Husari  Rateko 
Arto Huhtanen NCC Rakennus 
Heinrich Schwab Inlook 
Ahti Niskanen  Talonrakennusteollisuus ry 
 
 

 
Ennen kokousta Antti-Eemeli Mäkinen Vastuu Groupista kertoi ensi vuonna julkaistavasta uudesta Valttikor-
tista (liite 1).  
 
 
Käsiteltävät asiat 
 
 

Puheenjohtaja avasi kokouksen ja muistutti, että ideoita seuraavaa kokousta varten voi lähettää aina 
ennakkoon Juhalle ja Tommille.  Edellisen kokouksen muistioon ei huomauttamista. Kommentti että 
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harmaan talouden torjunta on pudonnut pois turvallisuusryhmän kokousten agendalta. Puheenjoh-
taja vastasi, että se nostetaan esille eri asiayhteyksissä. Jatkossa lisätään se esityslistalle omaksi koh-
dakseen.  
 
 

1. Koronaviruksen vaikutusten tilanne (Ville Wartiovaara)  
 
• Tällä hetkellä ajankohtaista maskin käyttö työmailla. RT:n koronaryhmässä päätetty, että ei tehdä 

erillistä ohjeistusta maskeista, yrityksillä erilaisia omia linjauksia. Viikoittain kartoitettu altistumi-
sia/karanteeneja talonrakennuksen ja infran työmailla. Yllättävän hyvä tilanne yleisesti ottaen 
alalla edelleen. 

• Määräaikaislait (lomautusilmoitusten lyhennetty aikataulu, koeajan käyttö, YT-lain kevennetty 
menettely) loppuvat vuoden vaihteessa. 

• Koronavirus velvoittaa ilmoittamaan viranomaisille, jos henkilö altistunut työssä virukselle ja pitä-
mään rekisteriä näistä. Asiaan liittyen on tullut päivitys 16.11.2020 ja jäsenkirje aiheesta lähdössä 
yrityksille. Todettiin että takautuvasti ei tarvitse lisätä henkilöä listalle. (liite 2) 

• Todettiin että yhteismajoituksessa yms. tapahtunut tartunta ei velvoita työnantajaa. Yhteismajoi-
tuksen valvonta kuuluu kunnalliselle ympäristösuojeluviranomaiselle (terveystarkastaja).  
 

2. Nolla tapaturmaa 2020-hankeen jatkotoimet (liite 3) 
 
• Todettiin, että Nolla tapaturmaa rakennusteollisuudessa 2020 -hanke päättyy vuoden vaihteessa, 

mutta kaikki siinä aikaan saadut turvallisuutta edistävät toimet tulevat jatkumaan. 
• Suvanto esitteli 29.10. työpajan tuloksia jatkohankkeille (Mittaviiva konsulttina Tarja Mäki ja 

Christian Kivimäki). Asiaa käsiteltiin jo 30.10. turvallisuusryhmän kokouksessa. 
• RT:n hallitus on hyväksynyt esityksen työpajan perusteella kootuista turvallisuusteemoista ja  

-hankkeista. Teemat ovat 1) turvallisuusosaamisen syventäminen, 2) turvallisuusjohtamisen 
työkalut ja ohjeet, 3) työmaan turvallisuuskäytännöt ja 4) turvallisuustiedotuksen parantami-
nen.  

• Edellisten alla toteutettavat hankkeet ovat vastaavasti 1) yritysten ja oppilaitosten yhteistyön 
parantaminen, 2) sähköinen työkalu: tehtäväsuunnittelu osana turvallisuuden parantamista, 
3) vaikuttavan työmaaperehdytyksen vakiinnuttaminen ja 4) alan yhteiset turvavartit, turvalli-
suustyöpajat ja webinaarit  

• Ensimmäisenä käynnistyvä hanke on vaikuttavan työmaaperehdytyksen vakiinnuttaminen. 
Hanke toteutetaan viidessä pilottiyrityksessä. Tarkoitus ei ole kehittää varsinaisesti uutta, 
kyse on työmaaperehdytyksen vaikuttavuuden varmistamisesta, siis eräänlainen ryhtiliike 
työmaatason perehdyttämiskäytäntöihin ja sen avuksi syntyvä yhteinen ohje / opas. 

• Aikataulu: työ alkaa 2021 alussa ja kestää vuoden. 
• Turvallisuusryhmän jäsenet ja myös kokouksiin normaalisti osallistuvat RT henkilöt on alusta-

vasti jaettu hankkeiden mukaisiin ryhmiin. Ryhmäjako on vasta ehdotus ja ryhmää voi vaihtaa 
omien erityisosaamisten ja tarpeiden mukaan. Seuraava turvallisuusryhmän kokous on helmi-
kuussa ja siihen mennessä jokainen voi pohtia oikeaa ryhmää itselleen (lukuun ottamatta 
ryhmä 3, joka on jo koottu).   

• Todettiin, että on tärkeää, että on olemassa yhdenmukaiset turvallisuuskäytännöt koko alalle. 
• Kommentissa kaivattiin turvallisuusryhmälle suurempaa visiota ja missiota esim. yhteisistä 

alan käytännöistä ja turvallisuusryhmän profiilin nostoa yleisemminkin. Todettiin että tätä 
pitää kirkastaa entisestään. 
 
 
 
 
 

 



 3 (5) 
 
 

 

3. Turvallisuustilanne, säädökset (Suvanto) (liitteet 4,5) 
 
• Käytiin kuukausiraportti läpi (liite 4). Tapaturmataajuuksissa päästy alle 15:n. Vastauspro-

sentti on edelleen turhan pieni. Otos on kuitenkin kahdeksan miljoonan kuukausittaisen työ-
tunnin ansiosta kattava, kun mukana on sekä pieniä että suuria yrityksiä. Kuolemantapaukset 
todella synkkää luettavaa, seitsemäs kuolemantapaus rakennusalalle tällä viikolla.  Kaikilla 
toimialoilla raportoitu 11 kuolemaa, eli reilusti yli puolet on rakennusalalla. 

• Uusi työturvallisuussäännöstö. Raksa-asetus on avattu ja sitä valmisteleva jaosto on nimetty 
ja aloittanut työnsä, kartoitus nyt käynnissä ja tammikuussa seuraava jaoston kokous. Toimi-
kausi on syyskuuhun 2022 asti. 

• Asetusmuutos aiheuttaa todennäköisesti joitakin muutoksia myös työturvallisuuslakiin.  
• Infran turvallisuusvaliokunnassa käydään vielä erikseen infra-alan kannalta keskeisiä esityksiä 

läpi.  
• Kvartsialtistuminen ja sen hallinta rakentamisessa -TTL-hankkeelle on saatu TSR-rahoitus. Ra-

hoittajina myös RT ja RL. Mukana AVI, pilotoimassa 5 jäsenyritystä. Noin kahden vuoden 
hanke käynnistyy vuoden alussa. 

•  ASA-rekisteriin ilmoitetaan altistuneet 20 päivän säännön mukaisesti (TTL). Eli päivien määrä 
on ensisijainen kriteeri, sen jälkeen arvioidaan altistumisen päivittäistä kestoa. Työnantajan 
altistuneiden luetteloon merkitseminen ja ASA-rekisteriin ilmoittaminen koskee nimenomaan 
altistavaa työtä tekeviä, esim. betonin piikkaus, betonilattian hionta yms. Osastoinnilla ja 
muilla pölyntorjuntatoimilla varmistetaan, että muita ei tarvitse ilmoittaa. Altistavaa työtä 
tekevän henkilösuojainten käyttöä ei oteta huomioon, koska siihen liittyy aina epävarmuuk-
sia. Jäsenyrityksiä on informoitu asiasta joulukuun alussa toimialojen jäsenkirjeillä. 
Todettiin, että rakennussiivoojien altistumista ja henkilönsuojainten tarvetta on arvioitava 
tehtävän työn perusteella tapauskohtaisesti. 
 

4. Yritysesimerkkejä 
 
• Jussi kertoi CRH Finland Servicen (Rudus, Finnsementti) korkean riskin töistä tuoteteollisuudessa, 

joihin laadittu mittavat ohjeet esimerkkeineen. Aliurakoitsijat on iso haaste, laite ja koneturvalli-
suus samoin. Käyttövoiman erottaminen haastava asia monille työtekijöille. Kuljetuspuolella myös 
paljon haasteita, samoin korkealla työskentelyssä sattuu tapaturmia (suljetut tilat etenkin). Yksin 
työskentely. Muutosjohtamisessa kehittämisen tarvetta. 
Viimeisten 10 vuoden aikana yksityiskohtaista tukimateriaalia 16 kultaisen säännön toteutta-
miseksi, toiminnat dokumentoidaan. Auditointiin olemassa valmiit lomakkeet. Safety Alertit tapa-
turmista ja tilanteista, joka kuukausi jaetaan 5 kappaletta, käsitellään johtoryhmissä, menee työn-
tekijätasolle saakka. Työpaikoilla Toolboxeja näiden pohjalta. Erilaisia mittareita seurantaan. Tur-
vallisuushavaintoja, läheltä-piti-tapauksia seurataan ja raportoidaan. 
Nyt ensimmäistä kertaa historiassa ihmisten hyvinvointi ja jaksaminen mukaan työturvallisuuden 
dokumentointiin, iso muutos aiempaan. Vuosittain neljä kampanjaa säännöstöstä. Materiaali/vi-
deo CRH:n työntekijöiden haastatteluja, kaksi kuolemantapausta nostetaan vuosittain esiin. Kam-
panjat toimipistevetoisia. Neljä kertaa vuodessa best practice -tilaisuuksia. 

• Iida kertoi marraskuussa työmaalla kuolemaan johtaneesta kuljetuspuolen työtapaturmasta.  
 

5. Muut asiat 
• Keskusteltiin edellisen päivän tapaturmasta ja miten tällaisista riskeistä tiedottaminen olisi tehok-

kainta. 
• Janne Papula kertoi, että pintatoimialan edustaja RT turvallisuusryhmässä vaihdetaan, jatkossa 

Kattoliiton turvallisuusryhmän puheenjohtaja edustaa toimialaa. 
• Käytiin keskustelu tulitöiden turvallisuusohjeista ja että Finanssialan julkaisu siitä on päättynyt. 

Todettiin että ei aiheuta suurta muutosta.  
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6. Vuoden 2021 kokousajat: 
18.2. klo 8.30 – 11.30 / 13.4. klo 8.30 – 11.30 / 15.6. klo 9.30 – 12.30 / 24.8. klo 9.30 – 12.30 / 20.10. 
klo 9.30 – 12.30 / 17.12. klo 9.30 – 14.00 (joululounas) 
 

 
RAKENNUSTEOLLISUUS RT ry 
 

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

 
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. Aleksi Auer, SRV Oy 
7. Marko Kuukkanen (sijaistaa 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 
14. Jari Korpisaari, Jatke Oy 
Rakennustuoteteollisuus RTT ry 
15. Katja Salmi, Parma Oy 
16. Jussi Puustinen, CRH Finland Services Oyj 
INFRA ry 
17. Janne Pekkarinen, Destia 
18. Tommi Niemi, Terramare Oy 
19. Timo Pinomäki, GRK Infra Oy(* 
LVI Tekninen Urakointi LVI-TU 
20. Mika Määttä, Caverion Suomi Oy 
Pinta 
21. Janne Papula, Kerabit Oy 
RT:n edustajat   
22. Juha Suvanto(* 
23. Tommi Ahlberg, sihteeri(* 
24. Ville Wartiovaara 
25. Heidi Husari 
26. Kati Kaskiala 
27. Diana Råman 
28.  Kim Kaskiaro 
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29. Ahti Niskanen 
(*Työvaliokunta  
VUODEN 2021 kokoukset 
Kaikki kokoukset myös Teamsissa. 18.2. klo 8.30 – 11.30 / 13.4. klo 8.30 – 11.30 / 15.6. klo 9.30 
– 12.30 / 24.8. klo 9.30 – 12.30 / 20.10. klo 9.30 – 12.30 / 17.12. klo 9.30 – 14.00 (joululounas) 
 

 
 


