Muistio

RT:n TURVALLISUUSRYHMÄN KOKOUS
Aika

8.4.2022 klo 8.30–11.30

Paikka

Teams-kokous

Paikalla

Antti Leino
Antti Jokela
Arto Huhtanen
Jari Pulkkinen
Marko Kilpeläinen
Timo Pinomäki
Jukka Moilanen
Aleksi Auer
Mikko Tammihovi
Jussi Puustinen
Mikä Määttä
Tuija Lönnrot
Jarno Mikkola
Marko Kuukkanen
Jari Korpisaari
Ville Vatanen
Mikä Määttä
Sirpa Ek
Katja Salmi
Iida Peltosaari
Heinrich Schwab
Janne Pekkarinen
Diana Råman
Kati Kaskiala
Ville Wartiovaara
Tommi Ahlberg, sihteeri
Heidi Husari

Estyneet tähän kokoukseen
Kim Kaskiaro
Jarno Mikkola
Tommi Niemi

Kokouksen aluksi

Skanska
YIT
NCC Rakennus
Fira
Peab
GRK Infra
Lapti
SRV
Peri
CRH Finland Services
Caverion Suomi
Bonava
Kattava
Bonava
Jatke
Lujatalo
Caverion Suomi
Hartela Yhtiöt
Parma
Consti
Inlook
Swerock
Talonrakennusteollisuus ry
INFRA ry
Talonrakennusteollisuus ry
Rakennusteollisuus RT ry
Rateko

Talonrakennusteollisuus ry
Kattava
Boskalis Terramare
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Todettiin että Juha Suvannon kapulan on ottanut Henri Litmanen vastaan ja toivotettiin Henri tervetulleeksi
uusien ja monien entuudestaan tuttujen haasteiden pariin. Todettiin, että ryhmän jäsenet esittelevät itsensä
lähemmin Henrille ensimmäisessä live-kokouksessa. Henri esitteli itsensä lyhyen kalvosarjan avulla.
Käsiteltävät asiat
1. Kokouksen avaus ja edellisen kokouksen muistio
Puheenjohtaja avasi kokouksen ja todettiin, että edellisen kokouksen muistio on jaettu kutsun yhteydessä ja löytyy liitteineen myös netistä. Muistio käytiin lyhyesti läpi ja se hyväksyttiin.
Muutos esityslistaan: Wartiovaara kertoo harmaan talouden asiat heti alussa.
Todettiin että Bonavan edustaja ryhmässä on vaihtunut. Tuija Lönnrot siirtyi muihin tehtäviin ja tilalle
on tullut Marko Kuukkanen.
2. Koronaepidemian tilanne. Ukrainan kriisin vaikutukset (Wartiovaara)
•
•
•
•

Koronan tartuntatautimäärät korkeimmat Keski- ja Pohjois-Suomen alueiden työpaikoilla. Tartuntatilanne kuitenkin koko massa kriittisellä tasolla. Viranomaisten mukaan määrät laskussa
mutta lasku on hidasta.
Hyviin työmaakäytäntöihin - kuten porrastetut sosiaalitilojen käyttö, tauotukset, hyvä hygienia, siivous- kannattaa jatkossakin kiinnittää huomiota.
Koronapassi uudestaan käyttöön kansallisesti, jos uusia variantteja tulee.
Ukrainan tilanne: RT:n teettämä konsulttiselvitys tulossa lähipäivinä. Miten sota vaikuttaa rakentamiseen. Ottaa kantaa yleisellä tasolla. Lähikuukausina ei nähtävissä, että pakotteista
luovuttaisiin, materiaalikapeikot rakennusmateriaalien kohdalla jatkuu.

3. Harmaan talouden torjunta (Wartiovaara)
•

•
•

•
•
•

•

Talonrakennusteollisuuden jäsenkirjeestä löytyy selvitys tilapäisen suojelun direktiivin mukaisesta oleskeluluvasta.
Hakemusten käsittelyajat Suomessa nyt noin kuukauden. Maahanmuuttovirastolta tuore
tieto, että fyysistä oleskelulupakorttia ei tarvitse enää odottaa, vaan päätös tilapäisestä suojelusta riittää työskentelyoikeuteen.
Ulkomaisen työvoiman tarkastusvelvollisuudesta. Toistaiseksi voimassa, että työntekijöiden
kohdalla pitää tarkistaa työsopimus, kun puhutaan kolmannen maan kansalaisista. Lisätietoa
löytyy Talonrakennusteollisuuden jäsenkirjeestä.
Seuraavassa turvallisuusryhmän kokouksessa kerrotaan tarkemmin sisällöstä, sillä ulkomaalaislakiin tulossa muutoksia lokakuussa. Laki tällä hetkellä käsittelyssä eduskunnassa. Keventää nykyistä mallia. Jatkossa ei erotella onko työnantaja ulkomainen vai suomalainen yritys,
vaan kaikesta työvoimasta selvitettävä työskentelyoikeus. Aiheesta käytiin ryhmässä keskustelua.
Kommentti: LTR-todistus aiheuttanut hämmennystä työmailla. Koskee lähetettyjä työntekijöitä. Pitää tarkistaa, että työsuhde on vakituinen. Ulkomaalaislain muutoksen yhteydessä
kahden erillisen todistuksen voimassaoloajan tarkistaminen poistuu.
Ennen lain voimaantuloa järjestetään RT:n puitteissa maksuton koulutus.
Todettiin, että pitäisi toteuttaa RT:n toimesta yhteinen automatisoitu tietotekninen sovellus
tähän. Vastattiin, että tällaista järjestelmää on järjestelmätoimittajien taholla jo pohdittu. EUkansalaisten kohdalla toimii, mutta ongelmia lähetettyjen kolmannen maan kansalaisten kohdalla.
Linkki yllä mainittuihin jäsenkirjeisiin (vaatii kirjautumisen): https://www.rakennusteollisuus.fi/Ajankohtaista/Jasenkirjeet1/TALO-2013-jasenkirjeet1/
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•

TOIMENPITEITÄ: Seuraavassa turvallisuusryhmä kokouksessa tarkemmin ulkomaisen työvoiman tarkastusvelvollisuudesta. Muutoksia luvassa lokakuussa.

4. Ajankohtaiset TES-asiat (Wartiovaara) (liite)
•
•
•

•
•
•

•
•
•

•

Jäsenille lähetetty kysely. Etenkin suojavaate- ja UV-asiat esillä.
Rakennusliiton kanssa neuvottelut käynnissä. Elokuun alussa tullut asetus, että heijastavat työvaatteet sekä Suomen että EU-lainsäädännön mukaan ovat suojavaatteita.
Alamiehen ammattitaito ja turvallisuuden kehittäminen esillä. Pitää olla ulkoisesti tunnistettavissa työmaalla, voidaan pohtia työmaakohtaisesti, miten erottuminen muista toteutetaan, esim. vaatetus. Todettiin että asiaan liittyy monia kysymyksiä. Toivottiin RT:ltä yhteistä toimintamallia asiaan.
Sääolosuhteissa muutos palkanmaksuvelvollisuudesta.
Kaikkiin sopimuksiin tiedonsaantioikeus. Perehdytyksen yhteydessä annettava tiedot henkilön edustajista.
Suojavaatteiden huoltaminen, puhtaanapitoon vuoden siirtymäaika 2023 helmikuulle.
Koskee kaikkia toimialoja ja kaiken kokoisia yrityksiä. Voidaan sopia paikallisesti, miten
asia hoidetaan. Infra-puolella jo tuttua. Pesulapalvelut, liisausmalli, pesulapalvelut työmaalla, pesuraha…, paljon erilaisia vaihtoehtoja. Pesulayritykset jo aktivoituneet asiassa.
Kommentti, että pesulapalveluissa kustannukset korkeita ja kuultiin muitakin negatiivisia
kommentteja pesulapalveluista. Vastuu asian hoitamisesta on työntekijän omalla työnantajalla, ei päätoteuttajalla. Toivottiin selvittelyryhmää asiaan ja vastuuasioihin selvennystä.
UTS-sopimus /tilaajan vastuu. Muutos palkkavastaavien saatavuuden aikaan.
Kevytyrittäjiin liitoilta tullut yhteinen kannanotto.
Työmaatarkastuksissa ollut erilaisia käytäntöjä työntekijätietojen toimittamisessa. Menettelyohje valmis, ei TES-kirjaus vaan yhteinen pelisääntö RL ja RT välillä. Tarkoitus helpottaa nykyistä toimintaa. Yrityksiä ohjeistetaan edistämään tietojen saantia alihankintaketjujen työnantajilta. Lauseke työmaakohtaiseen perehdytyslomakkeeseen, jossa työntekijä
oikeuttaa antamaan tietoja itsestään. Työntekijä voi myöhemmin perua suostumuksen.
Kommentti, että menettelyohjeen tarpeellisuutta vaikea ymmärtää, koska tähänkin asti
GDPR-selvittelyt ovat onnistuneet hyvin. Vastattiin, että jos tähänkin saakka asia ollut yrityksessä kunnossa, ei tuo mitään muutoksia käytäntöihin.
TOIMENPITEITÄ: Toivottiin RT:ltä yhteistä toimintamallia siihen, miten alamies on ulkoisesti tunnistettavissa työmaalla. Vaatteiden puhtaanapidon kysymyksiin toivottiin selvitysryhmää.

5. Työturvallisuuden kehityshankkeet
•

•

AMK-opetusmateriaali-hanke (Kilpeläinen). Katsottiin mallisivuja. Todettiin että on ensisijaisesti amk-tason opettajille suunnattu. RATEKOlta RAKI-koulutusaineisto tulossa. Kohderyhmä työelämässä toimivat. Julkistus kesällä oppilaitoksille. Mietitään synergiaetuja ja
yhteistä jakelua RT:n ja RATEKOn kanssa. Paras jos voidaan mennä esittelemään RT:n /
turvaryhmän jäsenten toimesta suoraan oppilaitoksiin. Varmistetaan opettajilta jälkikäteen, onko materiaali otettu käyttöön. Muistutettiin RT:n vetovoimatoiminnasta jalkauttamisen apuna.
Todettiin että Ratupakki-hanke valmistunut vuoden vaihteessa. Ratupakin osalta viedään
asiaa eteenpäin. Kysely koetaanko turvallisuuskortisto Ratupakissa hyödylliseksi. Jos vastaus kyllä, tarjotaan digitaalisesti rajapinnan kautta yrityksille.
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•
•
•
•
•

•
•
•

Kommentti turvallisuustuokiosta. ESG-asiat (ESG tarkastelee yrityksen toimintaa suhteessa ympäristöön, yhteiskuntavastuuseen ja hallintotapaan) etenee vauhdilla. Pohdittiin
voisiko turvallisuus- ja ympäristötuokiot yhdistää samaan tiliasuuteen työpaikoilla.
Kommentti että Työturvallisuuspakissa on jo tuokioihin materiaalia. Todettiin että Pohjois-Suomen turvapuistoon tulossa rasti eksoskeletonista.
Turvavarteista todettiin, että aluksi idea oli kerätä hyviä aineistoja yhteen paikkaan, josta
jokainen voisi valita konkreettisia omaa työmaata koskevia. Turvallisuustuokioissa vuosikello (esim. liukkaus, valaistus) ja ajankohtaisuus tärkeitä pointteja.
Todettiin, että toiminnan yhteismitallisuus ja modulaarisuus tärkeitä teemoja jatkotoimenpiteissä. Turvallisuuskulttuuri, johtamisjärjestelmien tukeminen tärkeitä.
Materiaalien nosto- ja siirtosuunnitelmista toivotaan Henriin yhteydenottoja, jotta hyvistä
käytännöistä voisi tehdä koosteen tai muun asiaa edistävän apuvälineen. Ehdotus, että
hyvästä nosto- ja siirtosuunnitelmasta tehdään tuokiomateriaali. AVIn kampanja työmaille
aiheesta tulossa.
Hanke-ehdotus: materiaalien nosto & siirtosuunnitelmat.
Elokuun suunnitteluseminaari. Tarkoitus katsoa pari vuotta toimintaa eteenpäin. Ehdotus
tuodaan tarkemmin seuraavaan kokoukseen.
TOIMENPITEITÄ: Ratupakin turvallisuuskortistosta tehdään kysely. Materiaalien nosto- ja
siirtosuunnitelmista toivotaan yhteydenottoja Henriin.

6. Turvallisuustilanne ja säädösmuutokset (Litmanen, Kaskiala)
•
•
•

•

Kuukausiraportti. (liite).
Turvallisuussäännöstö
VNA 205/2009 muutosvalmistelun tilanne. Edelleen kesken. Säädösseurannan asiat kalvolla.
Peruutushälytinasetuksen muutosesityksen valmistelu: On lähtenyt ministeriöön. Kaskiala
pitää Henrin ajan tasalla.

7. Kysely ontelolaattojen nostojen turvallisuudesta työmailla, Katja Salmi
•
•

Betoniteollisuuden kesken käyty keskustelut. Elementtijaos teettänyt 2020 Tampereen
yliopistolla ontelolaattojen saksien koekuormitustekstin. Varmuudet testeissä nelinkertaiset. Eli toimiva ja varma malli testin perustella.
Muuta: Uudet valukoneet turvallisempia. Onteloiden nostoista monikielisiä sarjakuvamaisia oppaita. Alamiehen osaamista kehitetty.

8. Yritysesimerkkejä
• Ei yritysesimerkkejä tällä kertaa
9. Toimialojen turvallisuusasiat
• Ei käyty läpi tällä kertaa
10. Turvallisuusviestintä ja turvallisuuviikko
•
•
•
•
•

Turvallisuusviikkoa vietetään 16.–20. toukokuuta
RT:n sivuille koottu viikon tapahtumia
Viisaat kypärät yhteen -seminaariin voi ilmoittautua https://www.lyyti.in/RT_turvallisuusviikon_seminaari_2022
Tuoteteollisuudella webinaari keskiviikkona
Jokka-lehti ilmestyy 6.5. Käytiin läpi irtonumeroiden postitusasiaa.
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11. Muut asiat
•
•
•
•
•

AVI:n henkilöitä toivottiin enemmän mukaan turvallisuusryhmän keskusteluihin. Todettiin että
Esimerkiksi kesän suunnitteluseminaari sopiva tähän. Infran turvallisuusvaliokunnassa AVI:n edustaja on paikalla.
TUKESIN sivuilla ketjusahan teristä kulmahiomakoneessa annettu varoitus https://tukes.fi/-/tukes-ja-tyosuojeluviranomaiset-varoittavat-ketjutera-tai-hammastettu-puuntyostotera-ei-ole-turvallinen-kulmahiomakoneessa
TTL:n kvartsipölyhanke, tilannekatsaus pyydetään kesäkuun kokoukseen (Tapani Tuomi)
TOIMENPITEITÄ: Pyydetään Tapani Tuomi puhumaan kesäkuun kokoukseen. Laitetaan ketjusahateristä varoitus eJokkaan
Seuraava kokous 14.6. kokous pidetään Etelärannassa. Järjestetään ruokailu kokouksen yhteyteen.

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, Bonava Oy
8. Jukka Moilanen, Lapti Oy
9. Jari Pulkkinen, Fira Oy
10. Heinrich Schwab, Inlook Oy
11. Ville Vatanen, Lujatalo Oy
12. Iida Peltosaari, Consti Oy
13. Jari Korpisaari, Jatke Oy
14. Mikko Tammihovi, Peri Oy
Rakennustuoteteollisuus RTT ry
15. Katja Salmi, Parma Oy
16. Jussi Puustinen, CRH Finland Services Oyj(*
INFRA ry
17. Janne Pekkarinen, Swerock Oy
18. Tommi Niemi, Terramare Oy
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19. Timo Pinomäki, GRK Infra Oy(*
LVI Tekninen Urakointi LVI-TU
20. Mika Määttä, Caverion Suomi Oy
Pinta
21. Jarno Mikkola, Kattava
RT:n edustajat
22. Henri Litmanen(*
23. Tommi Ahlberg, sihteeri(*
24. Ville Wartiovaara
25. Heidi Husari
26. Kati Kaskiala
27. Diana Råman
28. Kim Kaskiaro
(*Työvaliokunta
VUODEN 2022 kaikki kokoukset:
2.2. / 8.4. / 14.6. / 25.–26.8. suunnitteluseminaari / 18.10. / 16.12.

