Muistio

1 (5)

RT:n TURVALLISUUSRYHMÄN KOKOUS
Aika

20.10.2021 klo 9.30–12.30

Paikka

Eteläranta 10, kokoustila E28–29. Voit osallistua myös Teamsilla.

Läsnä

Antti Leino
Antti Jokela
Arto Huhtanen
Jari Pulkkinen
Marko Kilpeläinen
Sirpa Ek
Timo Pinomäki
Jukka Moilanen
Aleksi Auer
Mikko Tammihovi
Jussi Puustinen
Tommi Niemi
Mikä Määttä
Tuija Lönnrot
Jarno Mikkola
Tuija Lönnrot
Jari Korpisaari
Ville Vatanen
Heidi Husari
Ville Wartiovaara
Juha Suvanto
Tommi Ahlberg, sihteeri

Skanska
YIT
NCC Rakennus
Fira
Peab
Hartela Yhtiöt
GRK Infra
Lapti
SRV
Peri
CRH Finland Services
Boskalis Terramare
Caverion Suomi
Bonava
Kattava
Bonava
Jatke
Lujatalo
Rateko
Talonrakennusteollisuus ry
Talonrakennusteollisuus ry
Rakennusteollisuus RT ry

Estyneet

Katja Salmi
Iida Peltosaari
Heinrich Schwab
Diana Råman
Kati Kaskiala
Kim Kaskiaro

Parma
Consti
Inlook
Talonrakennusteollisuus ry
INFRA ry
Talonrakennusteollisuus ry

Kokouksen aluksi kuultiin esitys työmaan henkilöstötiloista ja käytiin laaja keskustelu niihin liittyvistä asetusmuutosesityksistä / -tarpeista rakennustyöasetuksen päivityksen yhteydessä.
Infra-, kaivosteollisuus ja vastaavat työmaat jätettiin keskustelun ulkopuolelle, koska niihin ei
voida suoraan soveltaa samoja määräyksiä kuin talonrakennustyömaalle.
Katsottiin erästä suunnitelmaa 50 henkilön työtilasta, jossa on oma työmaakoppi likaisen työn
sisääntulolle sekä kaappina 2 x 30 cm (liite 1).
RL on esittänyt, että tarvitaan mahdollisesti enemmänkin koppitilaa ja että jokaiselle työntekijälle tarvitaan nykyisen yhden tilalle kaksi 40 cm leveää kaappia. Samoin RL on esittänyt, että
työmaan henkilöstötiloille pitää määritellä maksimilämpötila. Tähän todettiin, että taukotilojen
jäähdyttäminen ei ole tänä päivänäkään mikään ongelma.
Esityksen pitänyt Hannu Johansson Skanska Konevuokrauksesta kertoi nykykäytännöistä (liite 2).
Vaatekaapeissa tällä hetkellä pääosin puhtaat ja likaiset samassa kaapissa, muovisermi välissä.
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TTK:n opas määrittelee kaapin leveydeksi 40 cm/hlö (liite 3.) Johansson ei uskonut että mennään kahden kaapin järjestelmään. TTK:N mukaan on tärkeää, että pukeutumistilaa on 0,8 neliötä vapaata lattiatilaa/hlö.
Työministeriön päätös pukeutumistiloista https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/1994/19940977
toteaa vain, että on oltava riittävät tilat pukeutumistiloissa. Sieltä myös tulee kaapin vähimmäismitat ja lattiatilavaatimukset (liite 4)
Monet esim. alaurakoitsijat ja lyhyesti työmaalla käyvät työtekijät jättävät usein kaappinsa kokonaan käyttämättä.
Wartiovaara totesi, että RL:n mukaan nykyään varusteet eivät yksinkertaisesti mahdu enää yhteen kaappiin.
Moilanen totesi, että omalla väellä alkaa jo olla kaksi kaappia käytössä. Etenkin täydennysrakentamisen tonteilla ahdasta ja parakkikoppeja pitää usein pinota päällekkäin. Vain osa kopeista
pinottavissa kolmeen kerrokseen.
Korpisaari totesi, että lähes kaikki yritykset ovat vuokrakoppien varassa. Vuokraajayrityset on
sen vuoksi syytä ottaa mukaan keskusteluun ja laskea tarkkaan kustannusvaikutukset.
Todettiin, että rakennuskonepäälliköiden (jaosto) olisi syytä myös olla mukana keskustelussa.
Keskustelussa pidettiin hyvänä ajatusta, että likaisen työn tekijöiden puhdistautumista varten
työmaalla olisi oma ”puhdistautumiskoppi” kuten esillä olleessa pohjakaaviokuvassa. Kaivosteollisuudessa esim. tällaista on jo. Lika jää sinne eikä sitä levitetä peremmälle. Lisäkaapin ajatusta
ei pidetty perusteltuna.
Rakennusliiton kannanottoja tilojen käyttöön myös täällä https://rakennusliitto.fi/2020/04/01/turvalliset-sosiaalitilat-kaikille/
Käsiteltävät asiat
1. Kokouksen avaus ja edellisen kokouksen muistio
Puheenjohtaja avasi kokouksen ja todettiin, että edellisen elokuun kokouksen muistio on jaettu kutsun yhteydessä ja löytyy liitteineen myös netistä. Muistio käytiin lyhyesti läpi ja se hyväksyttiin.
2. Koronaepidemian tilanne (Wartiovaara)
•
•
•
•
•
•
•
•

Tilanne työmailla: tartuntamäärät nousussa. RT:n hallitukselle kokoava raportti tilanteesta, ei
vielä käsitelty. Yrityksillä omia exit-suunnitelmia paluusta arkeen.
Viranomaisten kanssa keskusteltu lähinnä pk-seudun tilanteesta. Espoo suunnittelee rakennusalan omia rokotuspisteitä. Helsingissä kaupungin alueella keskusteltu, millä alueilla parhaiten tavoitettaisiin työntekijät.
Rakennusalalla on ilmeisesti enemmän ei-rokotettuja kuin työvoimassa keskimäärin.
Rokotepassia tai vastaavaa ei voida ottaa rakennusalalle käyttöön nykyisen lainsäädännön puitteissa eli RT:n piirissä kilpailuoikeuden vuoksi ei voida tehdä yhteistä päätöstä asiasta (yhdenvertaisuus, syrjintä, jne).
Rauman ja Mayerin telakoilla ollaan ottamassa kuitenkin käyttöön rokotepassityylinen käytäntö
myös jo käynnissä olevien töiden kohdalla (ei vain sopimusvaiheessa).
Rokottautuminen paras keino edelleen parantaa tilannetta.
Kesällä tehty yhteinen kannanotto RL:n ja PRO:n kanssa aiheuttaneet ongelmia kentällä.
Kysyttiin, onko omaiset tai vastaavat hakeneet korvauksia esim. koronaan menehtyneen omaisen
kohdalla. Todettiin että ei ole tullut RT:n piirissä esiin. Ehdotettiin, että tuotetaan kannustava rokotemyönteinen juliste tms. tukimateriaalia alalle. Työmaapäälliköt soittelevat aiheesta ahkerasti,
tukimateriaali RT:n puolelta toivotaan. EK:n koronawebinaarista ei saa riittävästi ohjeita käytännön toimintaan.
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3. Turvallisuusviikko 25.–29.10.2021. Keskustelua yritysten/työpaikkojen omista toimista
•

Käytiin läpi netissä olevia turvallisuusviikon aineistoja. (www.rakennusteollisuus.fi/turvallisuusviikko). Tiedotusaineistoissa ladattavissa julisteita ja bannereita ennakkomainontaan. Pyydettiin
yrityksiltä aineistoja sivulle julkaistavaksi, esiin nousikin heti muutamia Teamsissa voidaan järjestää koko henkilöstölle turvallisuustapahtuma, että saadaan kaikki varmasti osallistumaan.

4. Turvallisuusviikko 2022 järjestetään viikolla 20, 16–20.5.
•
•

Päätettiin, että seuraava turvallisuusviikon ajankohta on vko 20 / 2022.
Todettiin että järjestelyt on aloitettava ihan saman tien.

5. Työturvallisuuden kehityshankkeet (Nolla tapaturmaa rakennusteollisuudessa 2020-jatkohankkeet)
Seuraavat työturvallisuuden kehityshankkeet 2022 kun nykyiset päättyvät (työpajan tulokset kokouskutsun liitteenä)
•

Katsottiin hankkeiden tilanne: Vaikuttavan työmaaperehdytyksen vakiinnuttaminen ja Ratupakkipäivitys valmistunevat vuoden loppuun. AMK-opettajien materiaali lähtenyt käyntiin noin 4 kuukauden tavoiteaikataululla. RT:n hallituksesta tullut hanke Turvallisuushavainto 360 etenee suunnitellusti, mukana toteutuksessa on VastuuGroup.
Katsottiin työpajasta tulleita hanke-esityksiä ja mahdollisia muita uusia aiheita kehittämishankkeiksi ensi vuoden alkuun. 2 - 3 hanketta on mahdollista käynnistää, kun edelliset päättyvät. Keskusteltiin mm. seuraavista aiheista:
- psykososiaalinen kuormitus ja työhyvinvointi ovat olleet olleet viime aikoina paljon esillä.
- tapaturmatutkinnan laatu vaihtelee, siihen toivottiin tukimateriaalia erityisesti PK-yrityksille.
Tapaturmatutkinnan työkalujen tarve on ollut esillä mm. Kattoliiton kokouksessa. Työkalut tulisi
kehittää suoraan sähköiselle alustalle.
- UPA-menettelyn aktivointi, UPAa ollaan kehittämässä TTK:ssa, myös rakennusalan tulee olla
mukana
- turvallisuushavaintojen edistäminen kaikin mahdollisin keinoin.
Päätettiin tehdä kysely / äänestys hankeaiheista ennen seuraavaa kokousta. Äänestettävät aiheet
ovat siis työpajasta tulleet aiheet sekä niiden lisäksi:
- jaksaminen ja psykososiaalisen kuormittumisen hallinta
- tapaturmatutkinnan työkalut PK-yrityksille
- alamiestyöskentelyn turvallisuuden varmistaminen
- korkealla työskentelyn turvallisuus
- turvallisuushavaintojen edistäminen

6. Turvallisuustilanne – Kuukausiraportti ja uusi turvallisuussäännöstö (Suvanto)
•
•
•

Kuukausirapotti (liite 5) käytiin läpi. Todettiin että taajuudet nousussa rullaavassa tilastossa. Käytiin keskustelu aiheesta, muun muassa rakentamisen volyymin ja taajuuden yhteydestä. Todettiin
että osalla yrityksistä etenkin 1-3 päivän sairauspoissaolojen määrä lisääntynyt
Todettiin tuore kuolemantapaus: Oulussa betoniauto jäi tien poskeen, sen korjauksen yhteydessä
kuski sai vamman johon menehtyi pian tapaturman jälkeen.
Uusi turvallisuussäännöstö (STM):
Suvanto esitteli työturvallisuuteen liittyvän lainsäädännön ajankohtaisia ja tulevia muutoksia (liite
6).
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7. Yritysesimerkkejä
•
•
•

8.

Käytiin läpi peruutushälyttimiin liittyvä tapaus, jossa ei tullut henkilövahinkoa.
Käytiin läpi toinen ulkomailla sattunut kuolemaan johtanut tapaus, jossa peruutushälytintä ei ollut
käytössä.
Todettiin VNA 94 peruutushälyttimistä, asetusta uusittu noin kymmenen vuotta sitten, silti edelleen monia rakennusalan laitteita joihin hälyttimiä ei vaadita ja lainsäädäntö epälooginen. Toivottiin että rakennusalan koneet tulisivat vahvemmin lain piiriin. Nyt pitää hoitaa sopimusteknisesti
yrityksen toimesta. Asiaa selvitetään eteenpäin RT:n toimesta.

Toimialojen asiat
Ei kokousasioita

9. Turvallisuusviestintä / turvallisuusryhmä
• Muistutettiin jatkuvasta tarpeesta saada turvallisuusaiheisia blogikirjoituksia RT:n palstalle, eJokkaan turvaryhmän henkilöiden tuottamia juttuja, jne.
10. Muut asiat
• Keskustelua GDPR:n pelisäännöistä. Palataan seuraavassa kokouksessa asiaan.
• Keskustelua RL:n tietopyyntö-asiasta ja lähetettyjen työntekijöiden työluvista. Kysyttiin onko
RT:ltä tulossa kannanottoa tai alalle yleistä suositusta lähetetyistä työntekijöistä.
• AVIn webinaari 2.12. psykososiaalisesta kuormitusta
https://www.tyosuojelu.fi/tietoa-meista/tapahtumat/2021/verkkoseminaari-psykososiaalinenkuormitus-rakennusalan-tyonjohtotehtavissa
11.

Seuraavat kokoukset
17.12. klo 9.30 – 14.00 (joululounas)

Liitteet: 6 kpl
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. Tuija Lönnrot, 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
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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
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. Juha Suvanto(*
23. Tommi Ahlberg, sihteeri(*
24. Ville Wartiovaara
25. Heidi Husari
26. Kati Kaskiala
27. Diana Råman
28. Kim Kaskiaro
(*Työvaliokunta
VUODEN 2021 kaikki 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)

