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elsingin Rakennusmestarit ja -insinöörit AMK ry:n vuotuinen Teemalehti ilmestyy nyt kuudennen kerran. Tämänkertainen teema, työturvallisuus, on aihe, joka koskettaa jokaista rakennusalalla toimi-

vaa.
Rakennusala on totuttu näkemään työturvallisuustilasoissa siellä huonommassa päässä. Onneksi tuo mielikuva on osoittautumassa aikansa eläneeksi. Töitä turvallisuuden parantamiseksi on tehty paljon. Ja hyviä tuloksia on saavutettu. Mutta, kuten työturvallisuuden asiantuntija, Reijo S. Lehtinen haastattelussaan toteaa: ”Paljon on vielä tehtävää.”
Huolestuttavaa on, että rakennusalan turvallisuus on eriytynyt hyviin ja
huonoihin. Taas Lehtistä lainaten ”Yritysten, jotka ovat aktiivisia, järjestäytyneitä, jotka ovat lähellä tiedon lähteitä, turvallisuustaso on huomattavasti parempi kuin järjestäytymättömässä kentässä.”
Työturvallisuuslain mukaan työnantaja vastaa siitä, että työstä tai työympäristöstä ei aiheudu työntekijöille terveydellistä haittaa. Marssijärjestys
on selkeä, muttei tarkoita sitä, että meistä kukaan voisi ulkoistaa oman tai
työkaverin turvallisuuden jollekin toiselle. Hyvän työturvallisuuden perusta
on jokaisen oma asenne, edellytykset turvalliselle työskentelylle luodaan
yhdessä.
Teemalehden aiheet ovat vain pieni kattaus rakennusalan työturvallisuudesta vuonna 2014. Toivottavasti aiheet ovat virike etsimään ja hakemaan
lisää tietoa. Sitähän on olemassa paljon – otetaan tieto käyttöön.
Sirkka Saarinen
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Rakennusteollisuus RT:n Reijo S Lehtinen:

Erot yritysten työturvallisuustasoissa ovat

isoja

Reijo S Lehtisen mukaan tietoa rakentamisen
työturvallisuuden parantamiseksi kyllä on. Iso kysymys
on, miten saada tieto jalostumaan asenteiksi ja
toimintatavoiksi. Erityisesti hän kannustaa opettajia sekä
ammattiopistoissa, ammattikorkeakouluissa että
yliopistoissa hakemaan tuoreinta tietoa. "Sitä on tarjolla
- vieläpä ihan ilmaiseksikin."

A

”Paljon on tehty - ja paljon on parantunut. Mutta paljon on

itiopaikalta hän näkee selvästi
myös sen, että erot yritysten
työturvallisuustasojen välillä ovat
isot. Syytä ei hänen mukaansa tarvitse hakea kaukaa. Niillä aktiivisilla,
järjestäytyneillä yrityksillä, jotka
ovat lähempänä tiedon lähdettä, on
myös selkeästi parempi ote turvallisuusasioihin.
Työturvallisuuden edistäminen
on Reijo S. Lehtisellä tarkoittanut
osallistumista alan viranomaismääräysten sekä -ohjeiden laatimiseen
ja lukuisiin kehityshankkeisiin sekä
toimialan omien oppaiden ja ohjeiden kirjoittamista ja erityisesti matkasaarnaajan roolia. Tuskin mies itsekään on selvillä siitä, kuinka monissa tilaisuuksissa hän on ollut
puhumassa työturvallisuuden parantamisesta. Syyskuussa hän on
tulossa myös Helsingin Rakennusmestarit ja -insinöörit AMK ry:n
Mestari-iltaan kertomaan ajankohtaisista työturvallisuusasioista.

edelleen tehtävääkin”, tiivistää Reijo S Lehtinen rakennusalan

Suunta koko ajan parempaan

työturvallisuustilanteen. Talonrakennusteollisuus ry:n ja Ra-

Työturvallisuutta kuvaavien tilastojen ja käyrien esittely on Lehtisen
mukaan sikäli mieluista, että suunta
on koko ajan parempaan. Tosin
RT:n viralliseen tavoitteeseen, nolla
tapaturmaa rakennusteollisuudessa
►
vuonna 2020, on vielä matkaa.

kennusteollisuus RT ry:n asiamiehenä toimiva Lehtinen tietää
mistä puhuu, sillä hän on ollut edistämässä työturvallisuutta
järjestötehtävissä jo vuodesta 1991 lähtien.
hrmy

teema

3

Rakennusalan työpaikkakuolemat Suomessa ja
Ruotsissa
Lukumäärä miljardin euron rakennusinvestointia kohti (hlö/mrd. €)
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Lähteet: Byggindustrins Centrala Arbetsmiljöråd, Tilastokeskus, TVL
Rakennusteollisuus RT

13.1.2014

Vielä 1990-luvulla Ruotsi oli selvästi Suomea edellä työturvallisuudessa. Työ turvallisuuden eteen on tuottanut tulosta. Nyt Suomessa
kuolee vähemmän rakentajia kuin Ruotsissa. Vertailu on tehty työpaikkakuolemina miljardin euron rakennusinvestointia kohti.

Viimeisimmässä kausitilastossa
rakennusteollisuuden tapaturmataajuus on pienentynyt lähes neljä
prosenttia, valtakunnallinen lukuarvo on nyt noin 60. Tapaturmataajuus tarkoittaa sattuneiden tapaturmien ja tehtyjen työtuntien suhdetta. Suhde lasketaan miljoonaa työtuntia kohden.
Lehtinen huomauttaa, että järjestäytyneessä kentässä ollaan paljon pidemmällä: ”Meidän porukan
tapaturmataajuus on tasolla 20. Iso
ero yritysten välillä kertoo selkeästi,
että niillä jotka ovat lähempänä tiedon lähdettä, on selkeästi parempi
ote myös turvallisuusasioihin.”
Näissä aktiivisissa yrityksissä
työturvallisuus on automaattisesti
asialistalla joka kokouksessa. Lehtinen kiittelee myönteisestä kehityksestä myös isoja rakennuttajia, jotka

ovat asettaneet hyvinkin rankkoja
vaatimuksia turvallisuuden osalta.

Suomi pärjää myös
kansainvälisesti
Lehtisen hyvien asioiden listalla on
myös Suomen tilanne kansainvälisissä vertailuissa. ”Selvästi Suomea
parempia tilanne on Saksassa ja
Englannissa, Pohjoismaiden kanssa
olemme samalla tasolla, tuoreimmissa EU-maissa tilanne on selvästi huonompi.”
”Yleisesti” Suomen työturvallisuuden on ajateltu olevan selvästi
huonompi kuin Ruotsissa. Ainakin
toimittajan siis yllättää Lehtisen tekemä Suomen ja Ruotsin rakennusalan työpaikkakuolemia kuvaava
käyrä, jossa Suomi vuonna 2013
kiri Ruotsin ohi. Vielä ennen vuosi-
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tuhannen vaihdetta Suomi oli selvästi Ruotsin takana, esimerkiksi
vuonna 1997 Suomessa kuoli rakennustapaturmissa 18 henkilöä.
Vuonna 2013 rakentamisen toimialalle kirjattiin Suomessa kahdeksan kuolemantapausta. Niistä peräti kolme tapahtui hartiapankkirakentamisessa.
Lehtisen Suomi-Ruotsi -vertailu
perustuu siihen, että riippuvuussuhteita kuvaan ns. jäävuorimallilla eli
tapaturmakolmiolla. Se kertoo, että
kolmea tuhatta läheltä piti tapausta
seuraa 300 lievää vammaa, 29 vakavaa vammaa ja yksi kuolema.
Maavertailussa kuolemantapaukset
on suhteutettu euroihin eli tehtyihin
uudis-, korjaus- ja infrarakentamisen rakennusinvestointeihin. Trendi
molemmissa maissa on vuoden
1995 seurantajaksolta lähtien ollut
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laskeva. Vaihtelut Suomessa ovat
kuitenkin olleet selvästi isommat.
Lehtinen selittää suomikäyrän
takavuosien isoja huippuja: ”Meillä
on menty ja tehty, otettu riskejä.
Ruotsissa sen sijaan diskuteerataan. Nyt molemmissa on saavutettu taso, josta on vaikea parantaa.”

Keppi vai porkkana
Lehtinen on valmis käyttämään työturvallisuuden parantamiseen sekä
keppiä että porkkanaa.
Hyväksi esimerkiksi kepin tehosta hän nostaa silmäsuojainten
käyttöpakon. ”Asetus silmäsuojainten pakollisesta käytöstä työmaalla
tuli voimaan vuoden 2009 kesäkuussa. Haukkuja siitä on tullut ja
tulee jatkuvasti: silmäsuojaimet
ovat hankalat, ne haittaavat näkyvyyttä, ne ovat kuumat...”
Tapaturmaluvut eivät kuitenkaan
selittelyjä kaipaa. Ennen silmäsuojainpakkoa tapahtui vuosittain 2800
silmätapaturmaa, joista 200 oli vakavia. Suojainpakon jälkeen vuotuinen luku on pienentynyt yli tuhannella, esimerkiksi vuonna 2013 silmätapaturmia tapahtui noin 1700.

Tieto asenteeksi ja
toimintatavaksi
Lehtisen mukaan hyvä työturvallisuus ei ole tänä päivänä kiinni siitä,
etteikö sen luomiselle olisi tietoa.
”Juju onkin se, miten olemassa oleva tieto saadaan muuttumaan asenteeksi ja toimintatavaksi.”
Armeijan keinot, toisto, toisto ja
toisto, eivät hänen mukaansa työelämässä päde - eivät koulun penkillä eivätkä aikuisten rakentajienkaan kanssa.
Koulutuksen ongelmaksi Lehtinen nimeää kokonaisnäkemyksen
puuttumisen: ”Ammattiopistoissa
työturvallisuusasioita opetetaan
ammattisisällön rinnalla lähinnä detaljitasolla. Ammattikorkeakoulun
toisella vuosikurssilla suoritetaan
yhden päivän työturvallisuuskurssi.
Koska useimmilla opiskelijoilla ei
ole käytännön raksakokemusta, jää
opetus kovin teoreettiseksi. Yliopistotasolla sama asia näkyy vieläkin
selvemmin. Opetus riippuu valtavasti myös koulusta ja opettajasta,
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Työtapaturmat ja tapaturmataajuudet
laskivat vuonna 2013
Tapaturmavakuutuslaitosten liiton (TVL) ennakkoarvion mukaan vakuutuslaitokset korvasivat yhteensä noin 123 000 palkansaajille sattunutta työtapaturmaa vuonna 2013. Määrä on noin 3,5 % edellisvuotta pienempi.
Korvatuista tapaturmista noin 21 500 oli työmatkatapaturmia eli tapaturma
sattui matkalla kotoa töihin tai töistä kotiin. Työmatkatapaturmia sattui noin 4
% edellisvuotta vähemmän.
Kuolemaan johtaneiden työtapaturmien määrä laski selvästi
Kuolemaan johtaneiden työtapaturmien määrä laski selvästi vuonna 2013.
Työpaikkatapaturmissa kuoli ennakkoarvion mukaan viime vuonna 20 työntekijää, kun vuonna 2012 työpaikkatapaturmissa sai surmansa 28 työntekijää.
Työmatkatapaturmissa kuoli 12 työntekijää. Vuonna 2012 työmatkatapaturmissa kuoli 20 työntekijää.
Tapaturmataajuudet laskivat
Kaikkien toimialojen yhteenlaskettu tapaturmataajuus oli noin 29,5 työpaikkatapaturmaa/miljoona työtuntia. Taajuusluku laski vuodesta 2012, jolloin
tapaturmataajuus oli 30,3 työpaikkatapaturmaa / miljoona työtuntia.
Toimiala
Teollisuus
Rakentaminen
Kuljetus ja varastointi
Hallinto- ja tukipalvelutoiminta
Kuntasektori

Tapaturmataajuus vuonna 2013 (vuonna 2012)
35 (36,3)
63 (65,4)
46 (48,7)
53 (53,8)
24 (23,6)

”Laskevat trendit työtapaturmatilastoissa ovat tietysti itsessään hyvä asia,
mutta edes näin yksiselitteisten muutosten perusteella ei voida vielä tehdä
johtopäätöksiä työturvallisuuden tason kehittymisestä. Vakuutuslaitosten
korvaamien työtapaturmien lukumäärät korreloivat erittäin voimakkaasti talouden kehityksen kanssa. Tätäkin hyvää uutista selittää pääasiassa talouden taantuma. Myös yleinen vahinkotaajuuden lasku taantuman aikana selittyy ensisijaisesti riskialojen voimakkaalla taantumalla”, kertoo johtaja Mika
Tynkkynen TVL:n tutkimus- ja analyysipalveluista.
Vapaaehtoisesti itsensä vakuuttaneille yrittäjille vakuutusyhtiöt korvasivat
arvion mukaan noin 6 900 työtapaturmaa, mikä on 1,5 % enemmän kuin
vuonna 2012.

joka saa hyvin itsenäisesti päättää
opetuksen sisällöstä.”
Opettajien innostus tai innostumattomuus näkyy myös alan valtakunnallisissa tapahtumissa. ”Esimerkiksi vuotuisissa Ratuke-seminaareissa on valitettavan vähän
opettajia, vaikka kyseessä on ilmainen tapahtuma, jossa saa alan tuoreinta tietoa”, Lehtinen harmittelee.
Hän toteaa, että seminaarien
osanottajista suurin osa on ”meitä
alan uskovaisia” viranomaisia, työsuojeluvaltuutettuja, yritysten työturvallisuusihmisiä. ”Miten saamme
mukaan ne, joiden pitäisi viedä asiaa eteenpäin, kuten opettajat”, hän
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toistaa kysymyksen, johon on aktiivisesti haettu vastausta.
Toki keinojakin on: esimerkiksi
Turvapuisto Espoossa ja nyt myös
Oulussa on osoittautunut erinomaiseksi tiedon välittäjiksi myös opiskelijoille. ”Kunhan tapahtumat järjestetään oikeaan aikaan. Nykyisen
vapaan opiskelun puitteissa ajankohdankaan määrittäminen ei ole
ihan helppoa. Keväällä jouduimme
perumaan yhden amk-opiskelijoiden turvapuisto-tapahtuman. Lukuvuoden lopussa osa oli jo lähtenyt
kesäduuniin ja osalla oli meneillään
viimeiset tentit.”
Sirkka Saarinen

”Työturvallisuus on meille tärkeää”,
toteavat myös YIT:n miehet.
Kuva YIT / Creative Common.

Rakennusteollisuus järjesti
ensimmäisen yhteisen
työturvallisuusviikon
Hyvä työturvallisuus on tällä hetkellä rakennusalan
ykkösasia. Sitä haluttiin korostaa järjestämällä 5.–9.5.2014
koko alan yhteinen turvallisuusviikko teemalla ”Viisaat
kypärät yhteen”.
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V

iikon aikana Rakennusteollisuus
RT:n jäsenyritysten, näiden aliurakoitsijoiden ja sidosryhmien henkilöstöä sekä viranomaisia osallistui
työturvallisuutta edistäviin tapahtumiin. Työturvallisuus on kaikkien työmaalla työskentelevien yhteinen asia
ja edellyttää jokaisen sitoutumista.
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Turvallisuudessa
jakauduttu kahtia
Rakennusala on totuttu näkemään
keikkumassa tapaturmatilastojen
kärjessä. Vaikka tapaturmia sattuukin koko alalla paljon, on ero työturvallisuuteen vähän ja paljon satsaavien yritysten välillä suuri.
”Jos otetaan viime vuodelta kaikki maamme talonrakennusyritykset,
sattui niille keskimäärin 80 työtapaturmaa kullekin miljoonaa työtuntia
kohti. Isot rakennusliikkeet ovat satsanneet paljon työmaiden työturvallisuuteen, niistä parhaimman vastaava tapaturmataajuusluku viime
vuonna oli 4,3”, kuvaa yritysten välisiä eroja Rakennusteollisuus RT:n
puheenjohtaja, Ruduksen toimitusjohtaja Lauri Kivekäs.
Kivekkään mukaan tämä tarkoittaa, että alalla vallitsee nyt selkeä
jako hyvin ja huonosti työturvallisuutta hoitaviin yrityksiin. Keskimääräinen tapaturmataajuus koko rakennusalalla oli viime vuonna 68.
Rakennusteollisuus RT seuraa tarkasti jäsenyritystensä työtapaturmia.
Kuukausittain tehtävässä tapaturmakyselyssä jäsenyritysten tapaturmataajuus on ollut noin 20.
”Yrityksillä on vielä kova urakka
edessään. Aluksi tapaturmataajuus
laskee kovaa vauhtia, mutta sen jälkeen työturvallisuuden parantaminen vaatii entistä enemmän työtä”,
Kivekäs muistuttaa.
Rakennusteollisuus RT:n kaikkien
jäsenliikkeiden tavoitteena on saada
kitkettyä työtapaturmat minimiin
työmailla ja tehtaissa vuoteen 2020
mennessä. Tavoitteena on vähentää
tapaturmia 30 prosenttia joka vuosi
vuoteen 2020 mennessä. Nolla tapaturmaa -tavoite on Kivekkään mukaan selkeä tahdonilmaus siitä, että
liiton jäsenistö haluaa erottautua
edukseen muusta rakentajajoukosta
myös työturvallisuudessa.

Satsaus työturvallisuuteen
kannattaa
Rakennusteollisuuden työturvallisuusviikko painotti yritysjohdon ja
johtavissa tehtävissä toimivien henkilöiden tärkeää roolia työtapaturmien ehkäisemisessä.
”Yritysjohdon pitää ymmärtää
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työtapaturmien ja ammattitautien aiheuttamat taloudelliset menetykset sekä
ihmisille aiheutuneet henkiset ja ruumiilliset kärsimykset. Tapaturmien vähentyminen lisää työhyvinvointia
ja parantaa yrityksen taloudellista tulosta. Myös yhteiskunnalle tapaturmista
aiheutuva kustannus pienenee”, painotti Rakennusteollisuus RT:n toimitusjohtaja Tarmo Pipatti työturvallisuusviikon kynnyksellä.
Suurin haaste Pipatin mukaan
tällä hetkellä on, että kaikkien rakentamisen parissa työskentelevien
asenteet saadaan työturvallisuudelle
myönteisiksi.

Työturvallisuusviikolla
kaikki osallistuvat
Idea samanaikaisesta työturvallisuusviikosta tuli Skanskalta, jolla
työturvallisuuden teemaviikot ovat

Turvallisella työmaalla kenenkään ei tarvitse / kukaan ei saa haahuilla.
olleet osa turvallisuustyötä jo vuosia
samoin kuin monilla muilla RT:n isoilla jäsenyrityksillä.
Skanska, YIT, Lemminkäinen,
NCC, SRV, Luja, Rudus, Peab ja
Hartela päättivät kutsua kaikki RT:n
jäsenyritykset mukaan yhteiselle
työturvallisuusviikolle, jonka RT siis
►
järjesti toukokuussa.

Skanskassa työturvallisuutta parannetaan yhdessä

ALIURAKOITSIJOIDEN ja
TAVARANTOIMITTAJIEN kanssa
Skanskassa halutaan sitouttaa myös yhteistyökumppanit työskentelemään nolla tapaturmaa -tavoitteen eteen. Konkreettisia keinoja ovat
työmailla järjestettävät turvallisuusriihet, verkkokouluopiskelu sekä aliurakoitsijoiden turvallisuustason arvioinnit.
”Uutena työkaluna osaamisen parantamiseen Skanska tarjoaa yhteistyökumppaneilleen mahdollisuutta verkko-opiskeluun. Maksuttomassa verkkokoulussa aliurakoitsijat ja tavarantoimittajat voivat suorittaa kursseja useista
aihealueista, kuten paloturvallisuus, vaara-alueiden rajaaminen, telineturvallisuus tai työn turvallisuussuunnitelman (TTS) tekeminen”, Skanska Oy:n turvallisuuspäällikkö Antti Leino kertoo.
Lisäksi Skanska selvittää yhteistyökumppaniensa työturvallisuustasoa arviointikäynnein. Näiden ulkopuolisten palveluntarjoajien turvallisuustoiminnan arviointien (UPA) tarkoituksena on, että tilaaja kannustaa yhteistyökumppaneitaan ottamaan käyttöön ja kehittämään työterveyttä ja -turvallisuutta
edistäviä toimintatapoja.
”Vaikka Skanskan arvioimia yrityksiä ei vielä ole montaa, kokemukset ovat
olleet rohkaisevia. Tilaisuudet on koettu molemmin puolin hyödyllisiksi ja tuloksia on näkyvissä jo lyhyen seurantajakson jälkeen”, kertoo Skanska Oy:n
tuoteryhmäpäällikkö Jukka Järvinen.
Skanskan työmailla sattui viime vuonna 4,3 poissaoloon johtanutta työtapaturmaa miljoonaa työtuntia kohden. Luvussa on mukana niin omat kuin
aliurakoitsijoiden tiedot. Edellisenä vuonna tapaturmataajuus oli 6,4. Vuonna
2013 rakennusalan keskimääräinen tapaturmataajuus oli 68. Yhden tapaturman keskimääräinen kustannus rakennusalalla on 8 500 euroa. - SS
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Viikon aikana työturvallisuutta
tuotiin esiin myönteisessä hengessä.
Koko maassa oli useita työturvallisuusaiheisia seminaareja. Yritysjohdolle suunnattu pääseminaari pidtiin
7.5.2014 aamupäivällä Vantaalla,
jonka jälkeen tilaisuuteen osallistuneet kiersivät työmailla tekemässä
työturvallisuusarviointeja. Seminaareja järjestettiin myös Oulussa, Tampereella, Joensuussa ja Kuopiossa.

Myös Telinetorstai
Työturvallisuusviikolla maanantai,
tiistai ja perjantai oli varattu yritysten
omien työturvallisuusaktiviteettien
toteuttamiselle. Torstaina oli telineturvallisuuteen keskittyvä teemapäivä Telinetorstai. Tarkoituksena on
kannustaa rakennusalan yrityksiä
parantamaan erityisesti putoamisturvallisuutta työmailla. Tämän vuoden teemana on telinetyöskentelyn
turvallisuus, turvavaljaiden käyttö ja
turvavaljaista pelastautuminen.
Koko turvallisuusviikon aikana
työpaikoilla tehdään muun muassa
laajalti työn turvallisuussuunnitelmia.
Työnjohto ja työntekijät tekevät
suunnitelman yhdessä ennen uuden
tehtävän aloittamista.
Hyvä työturvallisuus motivoi koko henkilökuntaa. On mukavampi
tehdä töitä, kun tietää pääsevänsä
illalla terveenä kotiin. Siihen rakennusteollisuuden yhteinen työturvallisuusviikkokin tähtää.

YIT:ssä lisäksi pelastusharjoitus
Myös YIT oli mukana Rakennusteollisuuden työturvallisuusviikossa.
RT:n yhteisten tapahtumien lisäksi
YIT:llä järjestettiin työturvallisuutta
painottavia omia teemapäiviä ja yhteinen pelastusharjoitus Pelastuslaitoksen kanssa. Tavoitteena oli, että
jokainen YIT:läinen Suomessa osallistuu vähintään yhden teemapäivän
tapahtumiin.
Työturvallisuus on olennainen
osa YIT:n johtamista ja toimintaa.
Tavoitteena työturvallisuudessa on,
että YIT:n työmailla voivat kaikki, niin
omat kuin ali- ja sivu-urakoitsijatkin,
työskennellä turvallisesti. Työturvallisuusviikon aikana YIT:llä nostettiin
erityisesti esiin työergonomiaa ja
työhyvinvointia, painotettiin asen-

Hyvät työturvallisuuskäytännöt
Hyvät turvallisuuskäytännöt ja niiden laaja soveltaminen ovat tärkeimpiä keinoja
parantaa rakentamisen turvallisuutta. Niitä on tarpeen levittää rakennustyömailla
nykyistä laajemmalle.
Hyvillä käytännöillä tarkoitetaan sellaisia turvallisuuden hallinnan keinoja, jotka
ovat osoittautuneet rakennusyrityksissä ja -työmailla käytännössä toimiviksi.
Tärkeimmät hyvät käytännöt
Tärkeimpiä rakennustyön hyviä turvallisuuskäytäntöjä ovat
1. Johdon sitoutuminen turvallisuuden kehittämiseen ja sitoutumisen osoittaminen
2. Työmaan turvallisuuden koordinointi ja johtaminen
3. Panostus turvallisuushenkilöstöön
4. Huolellinen turvallisuussuunnittelu
5. Koulutus ja perehdyttäminen turvallisuuteen
6. Työntekijöiden osallistuminen ja sitoutuminen turvallisuustavoitteiden
		toteuttamiseen
7. Urakoitsijoiden ohjaus ja turvallisuustavoitteiden kirjaaminen
		 tarjouspyyntöihin ja urakkasopimuksiin
8. Palaute ja palkitseminen turvallisesta toiminnasta
9. Tapaturmista ja vaaratilanteista raportoiminen ja niiden tutkiminen
10. Turvallisuuden seuranta ja valvonta
11. Työmaan turvallisuusohjeiden laatiminen.
Näiden käytäntöjen soveltamisella on monessa vaativassakin rakennushankkeessa saatu hyviä tuloksia. Tapaturmataajuus on saatu vähenemään murtoosaan rakennustyön keskimääräisistä luvuista. Joissakin tapauksissa tapaturmat
on vältetty kokonaan hyvien turvallisuuskäytäntöjen avulla.
Lähde: www.rakennusteollisuus.fi

teen merkitystä työturvallisuuden
lähtökohtana ja huomioitiin varautuminen pelastautumista vaativiin tilanteisiin.
Työturvallisuusviikko YIT:llä alkoi
maanantaina asennetta painottavilla
turvavarteilla. Työmailla kokoonnuttiin päivän aikana vartin mittaiseen
tuokioon, jossa mietittiin ja painotettiin asenteen merkitystä työturvallisuuden perustana. Tiistain työhyvinvointi ja työergonomia -teema kokosi työmaiden työntekijät aamun yhteisiin liikuntatuokioihin.
Keskiviikko ja torstai oli varattu
työturvallisuusviikon yhteiselle viralliselle agendalle. Keskiviikkona Rakennusteollisuus järjesti yritysjohdolle suunnatun pääseminaarin.
Torstaina keskityttiin telineturvallisuuteen Telinetorstain merkeissä.
Telineturvallisuuteen liittyviä teemapäiviä on YIT:llä vietetty jo useampana vuonna aikaisemminkin. Tänä
vuonna YIT:llä voi vaihtoehtoisesti
osallistua myös kaivantojen tuentaa
käsitteleviin tietoiskuihin.
YIT:n viimeinen teema viikolle oli
pelastautuminen ja varautuminen.
YIT:n toimipisteissä kerrosvastaavat
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kokosivat kerrosten henkilökunnan
tietoiskuihin, joissa he esittelivät itsensä ja varahenkilönsä sekä näyttävät poistumisreitit vaaratilanteita
varten.
Sirkka Saarinen

Tietoa Työterveyslaitoksen turvapakista
Työterveyslaitoksen TURVAPAKISSA
tietoa seuraavista asioista:
• Koneet ja laitteet
• Vaaralliset aineet
• Putoamissuojaus, telineet ja
työtasot
• Ensiapu
• Turvallisuusmääräykset
Lisäksi Työterveyslaitoksen verkkopalvelussa löytyy yleistä tietoa:
• Ergonomia
• Henkilönsuojaimet
• Tyky-toiminta
• Elintavat ja hyvinvointi
• Kemikaaliturvallisuus
• Kylmätyö
Katso lisää: www.ttl.fi -> rakennusala
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Vakavia puutteita vesikattotöissä
Aluehallintovirastojen työsuojelutarkastajat totesivat kevään
2014 tarkastuksissa vesikattotöiden työturvallisuudessa
vakavia puutteita.

P

uutteita havaittiin eniten esimerkiksi putoamissuojauksen järjestämisessä, vesikatoille menevissä
nousuteissä, haitta-aineiden, kuten
asbestin purkutöissä ja nojatikkaiden
varassa työskentelyssä. Näissä työturvallisuusasioiden laiminlyönti aiheuttaa suuren tapaturma- ja terveysriskin, minkä vuoksi on äärimmäisen
tärkeää, että esimerkiksi juuri kattotöiden kanssa tekemisissä olevat
henkilöt tietävät vastuunsa ja velvollisuutensa.
Työsuojelutarkastajat muistutta-

vat, että työturvallisuusmääräysten
mukaan putoamissuojaus on ensisijaisesti järjestettävä rakenteellisin
keinoin esimerkiksi kaiteilla, turvaverkoilla tai muilla rakenteilla kuten rakennustelineillä aina silloin, kun kate
uusitaan. Nojatikkailla työskentely on
kiellettyä.
Rakennuttaja toimii usein isännöitsijänä, jolloin häntä koskevat työturvallisuusmääräykset, kuten valtioneuvoston asetus rakennustyön turvallisuudesta. Sen mukaan rakennuttajan on yhteistyössä muiden raken-

Vaara vaanii kaivannossa
Kaivantotöissä vaanii vakava vaara, joka otetaan usein liian
kevyesti. Espoon Mankkaalla sattunut tapaturma on surullinen muistutus tästä tosiasiasta.

K

aksi miestä sai surmansa
9.5.2014 rivitaloyhtiön työmaalla
Espoon Mankkaalla. Traagisen työtapaturman aiheutti kaivannon sortuminen rakentajien päälle.
Infra-alan vakavista tapaturmista
suuri osa on kaivantotapaturmia.
Syynä on yleensä kaivannon sortuminen tai kaivantoon putoaminen. Etelä-Suomen rakennustyömailla tapahtuu keskimäärin yksi vakavaan tapaturmaan johtanut kaivannon sortuma
vuosittain. Kolmessa tapauksessa
neljästä tapaturman uhri on menehtynyt.
”Sortumahetkellä tekeillä on hyvin
usein tavallinen rutiinityö. Pohja- ja
perustamis-olosuhteet eivät ole olleet tavanomaista vaativampia. Tapaturmia on sattunut myös matalissa,
alle kahden metrin syvyisissä kaivannoissa, muun muassa kaukolämpöputkien kaivu- ja asennustöissä”,
INFRA ry:n toimitusjohtaja Paavo
Syrjö kertoo.
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Lähes kaikkien tapausten takana
on ollut turvallisuusmääräysten rikkominen. Kaivutyötä ei ole suunniteltu,
toteutettu tai valvottu asianmukaisesti.

Työturvallisuuslaki antaa
selvät linjat
Lain mukaan rakennustyön suunnittelun ja tuotannon ohjauksesta vastaa rakennuttaja. Sen on laadittava
päteviä suunnittelijoita käyttäen turvallisuusasiakirja, jossa arvioidaan
kaivantotyön vaarat ja esitetään menetelmät niiden poistamiseksi.
”Oleellista on, että urakoitsijat voivat tarjouslaskentavaiheessa varautua kaivantojen tuennan aiheuttamiin
kustannuksiin”, Syrjö muistuttaa.
Työnaikaisesta turvallisuudesta
vastaa päätoteuttaja, jonka on laadittava työmaalle turvallisuussuunnitelma ja kaivantosuunnitelma sekä huolehdittava niiden toteutuksesta ja
turvallisuustarkastuksista. Aliurakoit-
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nushankkeen osapuolten kanssa
huolehdittava rakennustyön turvallisuudesta.
Rakennuttajan on huolehdittava,
että hanketta suunniteltaessa otetaan huomioon turvallisuusseikat eikä rakennustyöstä aiheudu vaaraa
työntekijöille tai työmaan vaikutuspiirissä oleville, esimerkiksi taloyhtiön
asukkaille.
Rakennuttajan on laadittava turvallisuusasiakirja hankkeen suunnittelua ja toteutusta varten sekä nimettävä turvallisuuskoordinaattori ja päätoteuttaja. Tarkastajat painottavat, että jos päätoteuttajaa ei ole nimetty,
rakennuttaja vastaa päätoteuttajan
velvollisuuksista eli voi joutua vastuuseen tapaturman sattuessa. - SS

sijat ovat vastuussa omien työntekijöidensä turvallisuudesta. Työntekijöillä on oikeus kieltäytyä vaarallisesta työstä.

Tapaturmat ehkäistävissä
oikealla tuennalla
”Tapaturmat olisivat estettävissä tukemalla kaivanto oikein. Vain karkeissa maalajeissa kaivannon luiskaaminen tai porrastaminenkin voi riittää,
mutta siihen tarvitaan aina maarakennuksen tai geotekniikan asiantuntijan lausunto”, INFRAn turvallisuusasiantuntija Ari Kähkönen sanoo.
”Kaivannon tukeminen on ainoa
luotettava menetelmä silloin, kun kaivannon seinämä on pystysuora. Tuennassa käytetään yleisesti teräsponttausta tai valmista tukiseinäelementtiä”, Kähkönen jatkaa.
INFRA ry tuotti yhdessä kumppaniensa kanssa kaivantoturvallisuudesta ohjeen vuonna 2013. Taskukokoisen ohjeen soisi olevan jokaisen
rakentajan takataskussa.
”Tapaturmat ovat kamalia tilanteita niin työntekijöille kuin työnantajalle. Toivomme, että Espoon tapauksen tutkinta etenee hyvin ja ala ottaa
tapahtuneesta opiksi. Me emme halua enää yhtään tällaista uutista”,
Paavo Syrjö korostaa. - SS

TOT 9/11

Rakennustyömaiden päivittäistä
turvallisuusseurantaa kehitettävä
Työpaikkaonnettomuuksien tutkintaryhmä
analysoi vuosina 1993-2011 rakennustyö-

TOT 9/11
Miten vastaavat työtapaturmat
olisi vältettävissä?

mailla sattuneet kuolemaan johtaneet tapaturmat, joissa turvallisuusseurannassa,

Tutkintaryhmä antaa tutkintaraportissaan muun muassa seuraavat suositukset :
• Vaaratilanteisiin ja epäkohtiin on puututtava välittömästi. Vaarallista tai ohjeiden vastaista toimintaa
ei saa sallia. Ongelmat poistuvat vain päivittäin tehtävän valvonnan määrää lisäämällä ja kehittämällä
sen sisältöä ja valvontakeinoja. Ohjeiden vastaisen
toiminnan hiljainen hyväksyntä on myös kitkettävä
työmailta pois.
• Viikkotarkastuksissa tulee keskittyä nykyistä
enemmän turvallisuusjohtamisen keinoihin. Viikkotarkastuksissa ei havaita suunnitelmiin tulleiden
muutosten synnyttämiä uusia vaaroja ja vaarallisia
tilanteita.Toimivia menetelmiä viikkotarkastusten toteuttamiseen on tarjolla useille eri toimialoille. Käyttöönottotarkastuksia varten tulee laatia selkeät
muistilistat, jotka helpottavat tarkastuksen suorittamista.
• Tarkastuksissa hylättyjä tai tarkastamattomia koneita tai laitteita ei saa ottaa käyttöön.
• Tarkastuspöytäkirjat ja –asiapaperit tulee säilyttää
työmaalla.

viikkotarkastuksissa tai muissa tarkastuksissa oli havaittu puutteita. Samalla tutkintaryhmä selvitti viikkotarkastusten nykytilan
ja kehittämiskohteet.

T

utkituissa työpaikkatapaturmissa kuoli 12 pääurakoitsijan työntekijää, 13 aliurakoitsijan työntekijää tai
yrittäjää, 1 vuokratyöntekijä ja 1 ammattioppilaitoksen
opiskelija.
27 tapauksesta 18 tapauksessa työntekijän oma
vaaran tunnistaminen olisi voinut pelastaa hänen henkensä. Tuloksesta voi päätellä, ettei työmaan vaaratekijöitä tunnisteta, eikä turvallisuusmääräysten sisältöä
tunneta.
Suunnitelmiin tulleet muutokset ja normaalista työtavasta tehtävät poikkeukset olivat merkittävä tapaturmariski. Noin 70 prosentissa tässä tutkituista kuolemaan
johtaneista tapaturmista aiheutui suunnitelmien muutoksesta, jotka yleensä tapahtuvat hyvin lyhyellä aikaviiveellä ennen varsinaista työn tekoa.

TOT 2/11
Telinetyön ammattilainen huolehtii
putoamissuojauksesta
Työpaikkaonnettomuuksien tutkintaryhmä tutki maaliskuussa vuonna 2011 tapahtuneen telineasentajan kuolemaan johtaneen putoamistapaturman.

Tapaturmatekijät
Teollisuusalueella olevan suuren ja korkean säiliön yläreunaan ulkokehälle rakennettiin uloketelineitä. Yläreunaan noin 18 metrin korkeudelle oli jo kiinnitetty neljä

vielä erillistä telilohkoa. Telinelohkojen väliin jäi kokoamisvaiheessa noin metrin väli.
Telineasentaja poikkesi työsuunnitelmasta, kun hän
siirtyi jo koottujen telinelohkojen kautta kohti uutta
asennuskohtaa. Asentajalla oli telinelohkojen välin ylittämiseen sopimaton putoamissuojain ja siksi hänen piti
siirtää ainoan turvaköyden kiinnitystä aina samalla kun
hän ylitti telinelohkojen välisen aukon. Telineasentaja
myös kuljetti mukanaan työssä tarvittavia telineosia,
mikä on osaltaan saattanut vaikeuttaa kiinnityspisteen
vaihtoa. Näin toimiessaan asentaja ilmeisesti putosi telinelohkojen välisestä aukosta maahan ja kuoli.
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TOT 2/11
Miten vastaavat työtapaturmat olisi
vältettävissä?

Työpaikkaonnettomuuksien
tutkintajärjestelmä Suomessa

Tutkintaryhmä suosittaa tutkintaraportissa vastaavien tapaturmien välttämiseksi:
• Jos työvaihe tai liikkuminen edellyttää turvaköyden tai tarraimen kiinnityspisteen siirtoa tilanteessa
jossa on putoamisvaara, on vähintään toinen köysi
tai tarrain oltava koko ajan kiinnitettynä luotettavaan
tukipisteeseen.
• Päätoteuttajan on esitettävä ennen rakennustöiden alkua rakennuttajalle (tilaajalle) rakennustöiden
työturvallisuutta koskevat suunnitelmat. Rakennuttaja varmistuu ensi vaiheessa työturvallisuuden
yleissuunnitelman tekemisestä. Turvallisuussuunnitelma täsmentyy rakennustyön edetessä ja päätoteuttaja huolehtii niiden päivityksestä.
• Putoamisvaarat tulee tunnistaa jo ennen töiden
aloitusta. Putoamissuojaus on suunniteltava ja toteutettava niin, ettei putoamisvaaraa pääse syntymään edes hetkellisesti. Aukot on peitettävä tai
kulku niistä aiheutuvaan vaarakohtaan on estettävä.
• Työntekijän tulee tehdä suunnitelman mukaisesti.
Jos työtä ei voi toteuttaa suunnitellusti, työn suorittaminen on suunniteltava uudelleen. Tällöin myös
työn vaarojen tunnistaminen ja arvioiminen pitää
tehdä uudelleen.

Työpaikkaonnettomuuksien tutkintajärjestelmä
(TOT) tutkii useimmat Suomessa työpaikoilla sattuvat kuolemaan johtaneet työtapaturmat. TOTtutkintajärjestelmä perustuu keskeisten työmarkkinajärjestöjen ja Tapaturmavakuutuslaitosten liiton (TVL) väliseen sopimukseen. Tutkinnat aloitettiin vuonna 1985. Vuodesta 1998 lähtien tutkintaan on otettu myös yrittäjille ja itsenäisille
ammatinharjoittajille yhteisellä työpaikalla sattuneet tapaukset (YTOT).

Kaikki valmiit tutkintaraportit, TOT- ja YTOT-raportit, löytyvät sivulta www.totti.tvl.fi Raportit ovat vapaasti hyödynnettävissä.

TOT 2/12
Kaukolämpöverkoston huoltotöissä riskejä

TOT 2/12
Miten vastaavat työtapaturmat olisi
vältettävissä?

Työpaikkaonnettomuuksien tutkintaryhmä tutki helmikuussa 2012 Tampereella kaukolämpötyömaalla tapahtuneen työpaikkatapaturman.
Kaukolämpöyhtiön koneasentaja toimi tapaturman
sattuessa kaukolämpöverkon käyttö- ja kunnossapitotehtävissä viikonloppupäivystäjänä. Koneasentaja oli
saanut ilmoituksen yhtiön työmaalla havaitusta vesihöyrystä. Työmaalla hän havaitsi, etteivät kaivon uppopumput toimineet.
Kun koneasentaja tutki syitä pumppujen toimimattomuuteen, hän putosi kaivon päälle asennetun lastulevyn läpi kaivoon noin 90 asteiseen veteen. Koneasentaja menehtyi tapaturmassa saamiinsa palovammoihin
noin kuukauden kuluttua tapaturmasta.

Tutkintaryhmä suosittaa tutkintaraportissa vastaavien tapaturmien välttämiseksi:
• Työvaiheiden riskejä tulee vähentää kunnossapitotöiden järjestelmällisellä suunnittelulla. Tutkitussa
tapauksessa kaukolämpölinjan pääventtiilit olisi pitänyt ensin sulkea ja korjata ongelman keskeinen
syy: vuotava venttiili.
• Venttiilikaivojen työmaiden suojarakenteiden pitää
olla käyttötarkoitukseen sopivat ja vaatimusten mukaiset. Metallisissa kansielementeissä tulee olla
kumilla päällystetyt asennus- ja siirtorivat. Suojakannet pitää pystyä lukitsemaan paikoilleen.
• Työnantajan on tehtävä venttiilikaivojen asennustöistä ja suojarakenteista vaarojen arviointi. Arvioinnissa tulee huomioida myös poikkeustilanteet ja
harvinaisemmat kaivotyypit. Vaarojen arvioinnin perusteella vaaroja sisältävistä työvaiheista tulee
suunnitella turvalliset työmenetelmät ja työohjeet.
• Kansallisen tason toimijoiden tulee kiinnittää huomiota kaukolämpötöiden rakentamis- ja työturvallisuusohjeiden ajantasaistamiseen. Kaukolämpöputkistojen asennus- ja korjaustöissä tulee kiinnittää
myös yleisöturvallisuuden varmistamiseen huomiota.

Tapaturmatekijät
Työkohteen avattu kaivo oli aidattu ja suojattu filmivanerilevyillä. Jostakin syystä kaivon kulmaan oli vaihdettu
yhden filmivanerilevyn sijaan maalattu lastulevy. Kuuman vesihöyryn heikentämä lastulevy ei kestänyt koneasentajan painoa. Tutkinnassa ei pystytty selvittämään
sitä miksi tai kuka lastulevyn oli vaihtanut kaivon kulmaan.
Kaivojen väliaikaisesta suojaamisesta ja työskentelystä kaivon läheisyydessä ei ollut kirjallista ohjetta.
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Pölyntorjunnasta
pölynhallintaan
Keskuspölynimuri on työmaalla jo tuttu
näky: muodostuva pöly poistetaan syntypaikassaan ja siirretään suoraan putkistoa
pitkin jäteastiaan.

Mitä puhdas työmaa vaatii?
•
•
•
•
•
•
•

päivittäinen siivous
tehokas rakennusimuri oikeilla suodattimilla
erillinen ilmanpuhdistin/alipaineistaja
pölyävissä työvaiheissa tehokas kohdepoisto
osastoidut tilat pölyäviin työvaiheisiin
tehokas ilmanvaihto osastoituihin tiloihin 10 kertaa/h
Hepa H13 suodattimilla pölystä puhdistettu ilma, ei tarvitse johtaa ulos
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Rakennustyömaan tehokas pölynhallinta ja
pölyntorjunta tarvitsevat toteutuakseen sen paljon
puhutun yhtenäisen ketjun. Keinot ja tekniikat ovat
olemassa, petrattavaa on edellytyksissä ja
asenteissa. Tilaajan pitää vaatia, ja vaatimukset on
kirjattava sekä pää- että aliurakoitsijasopimuksiin.
Asennepuolella katse kääntyy toteuttajiin: laitteet ja
keinot on tarkoitettu käytettäväksi, onhan kyseessä
työntekijän oma ja usein sivullistenkin turvallisuus.

R

akennustyömaan pölynhallintaan käytetään rakennusimureita, alipaineistajia, ilmanpuhdistajia
ja kontti-imureita. ”Pölynhallintalaitteilla on väliä”, korostaa pitkään
niiden parissa töitä tehnyt lvi-insinööri Risto Tirronen. ”Rakennustyömaan pölykuorma pysyy samana, pahimmassa tapauksessa jopa
lisääntyy, jos sitä yritetään vähentää
vääränlaisilla laitteilla”, hän varoittaa.
Pölyntorjunnan sijasta Imu-tec
Oy:n toimitusjohtaja Risto Tirronen
kannustaa rakennustyömaata satsaamaan pölynhallintaan. Tilanteessa, jossa joudutaan torjumaan
pölyä, sille on jo altistuttu. Sen sijaan hallitusti poistettua pölyä ihminen ei ole joutunut hengittämään.
Pöly on ongelma kaikessa rakentamisessa. Ongelmallisinta se
on korjausrakentamisessa, jossa
pölyä syntyy enemmän ja pölyn sisältämät aineet ovat usein myös
haitallisempia kuin uudisrakentamisessa.

Terveysriskit todellisia
Rakennustyömaan kunnolliset pölynhallintalaitteet mielletään Tirrosen mukaan ”ylimääräiseksi kuluksi”. ”Suotta”, hän korostaa. ”Laitteet maksavat, mutta ne myös
säästävät. Säästöä syntyy, sillä
kunnollisia pölynhallintalaitteita
käytettäessä esimerkiksi siivoustarve vähenee. Kun pölyn ei anneta
levitä työmaalle, sitä ei myöskään
tarvitse siivota jatkuvasti.”
Hän korostaa, että pölyn hallit-
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Laastipölyn kohdepoistoon:
alipaineistajaan a1000 on lisätty
pyörillä varustettu vaunu ja
irrotettava kohdepoistolippa.
Kuva Imu-Tec Oy
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sematon leviäminen puhtaisiin tiloihin, jossa työskennellään toimistoympäristössä tai pölyn leviäminen
esimerkiksi myymälätiloihin aiheuttaa huomattavia kustannuksia.
Hyvällä pölyhallintasuunnitelmalla vähennetään myös työmaan
pölyriskiä. Kovien arvojen rinnalla
se suurin säästö tarkoittaa Tirrosen
mukaan sitä, etteivät työntekijät,
eivätkä tietysti sivullisetkaan, altistu
pölylle.
Asbestin vaarat tunnetaan, ja
sitä vastaan osataan myös suojautua. Kvartsihiukkasten aiheuttamat
terveysriskit on sen sijaan tunte-

mattomampia. Niitä on esimerkiksi
betoni-, kivi- ja tiilipölyssä. Kvartsipölyn tunnetuin terveyshaitta on kivipölykeuhko. Nykykäsityksen mukaan merkittäviä kvartsipölyn aiheuttamia terveyshaittoja ovat myös
keuhkosyöpä ja keuhkoahtaumatauti.

Työmaalle tehtävä pölykartoitus
ja pölynhallintasuunnitelma
”Toki työmaan pölynhallintaa säädellään”, Tirronen huomauttaa. Yli
kuukauden kestävästä rakennustyömaasta pitää tehdä pölykartoitus ja suunnitelma siitä, miten pölyltä suojaudutaan.
Keinotkin tunnetaan: ”Valtioneuvoston asetuksen mukaiset työturvallisuusvaatimukset sekä Sosiaalija Terveysministeriön asettamat
HTP-arvot saavutetaan käyttämällä
piikkaus-, purku- ja hiontatöissä
kohdepoistoja ja työskenneltävien
tilojen alipaineistusta. Työmaalla
syntyvä leijuva pöly puolestaan
poistetaan alipaineistamalla porrastai käytävätilat ilmanpuhdistimilla”,
hän tiivistää.

Laitteissa on oltava
kunnolliset suodattimet
Valtioneuvoston asetus rakennustyön turvallisuudesta, vuodelta
2009, tarkoittaa Tirrosen mukaan
käytännössä sitä, että kaikki rakennuksilla käytettävät imurit ja alipaineistajat on varustettava sellaisilla
suodattimilla, jotka estävät pölyn
leviämisen.
”Rakennustyömailla tulisikin
käyttää imulaitteita jotka on varustettu Hepa H13 suodattimilla”, hän
korostaa.
Entä käytäntö? Tirronen toteaa,
että valitettavan usein rakennustyömaan pölynhallintalaitteet ovat
puutteellisia. ”Keskuspölynimurijärjestelmässä, rakennusimureissa,
kohdepoistoissa ja ilmanpuhdistimissa on ehdottomasti oltava Hepa
H13-suodattimet, jotta ne toimivat
säädösten mukaisesti”, hän korostaa.
Sanojensa vakuudeksi hän tulee
haastatteluun Hepa H13-suodatin
kainalossaan.
”Se
nappaa
99,997-prosenttisesti juuri ne pie-

Pöly työmaalla käy kalliiksi
Pöly työmaalla huonontaa paitsi työturvallisuutta ja -viihtyvyyttä, laskee
myös työtehoa.
Rakennuskonevuokraamo Cramo yhdessä muiden alan johtavien yritysten
kanssa on ollut mukana Teknisen Kaupan ja Palveluiden yhdistys ry:n VTT:llä
teettämässä Pölyntorjunta rakennustyömaalla -tiedotusaineiston luomisessa. Eri tahojen asiantuntemuksen tuloksena valmistui keväällä 2014 kattava
tietopaketti.
”Loimme pölynhallinnalle selkeät käytännöt, joihin esimerkiksi rakennuttajat voivat ottaa kantaa tarjouspyynnöissään. Olen iloinen, että useat eri alan
tahot halusivat kehittää toimialaa eteenpäin yhteistyössä. Viimein pölyntorjunta on mahdollista toteuttaa tehokkaasti”, kertoo Cramo Finland Oy:n toimitusjohtaja Tatu Hauhio.
Teknisen Kaupan ja Palvelujen johtajan Heikki Ojanperän mukaan pölynhallintaan liittyy väärinkäsityksiä. Pölyä pidetään itsestäänselvyytenä, eikä
asiaa nosteta esiin. Pölyntorjunnasta ei myöskään haluta maksaa, koska
pöly näkyy vain silloin, kun rakennustyöt ovat käynnissä.
”Vaarallisintahan on juuri se pöly, jota ei nähdä. Huolellinen pölyntorjunta
on paras vaihtoehto niin työntekijöiden ja sivullisten terveyden kannalta kuin
kokonaistaloudellisestikin mitattuna. Pölyntorjunta säästää kuluja, kun siivouksen tarve vähenee, sähkötyökaluja ei tarvitsee huoltaa niin usein ja sairauspoissaolot vähenevät.
VTT :n tutkimusinsinööri Inga Mattila kertoo, että pölyntorjuntaan liittyviä
asioita on Suomessa alettu tutkia nyt entistä enemmän. Pölyntorjunnan hyötyjä ja toteutusta sekä laitteiden käyttöä tulee hänen mielestään opettaa jo
alan ammattiopintojen yhteydessä.
”Pölyntorjunta tulee toteuttaa oikealla tavalla, jotta käytettävät laitteet ja
suojaukset toimivat luotettavasti. Pölyä tulee torjua ensisijaisesti estämällä
sen syntyminen. Mikäli pölyä kuitenkin syntyy, tulee sen määrää pyrkiä vähentämään erilaisilla menetelmillä”, hän muistuttaa.
Pölyntorjunnan menetelmistä keskeisimmät ovat kohdepoisto, alipaineistus, osastointi ja ilmansuodatus. - SS
Pölyntorjunta rakennustyömaalla -tietopakettiin voi tutustua osoitteessa
www.rakennuskone.fi

Paitsi itse työmaalla, pölyä kulkeutuu esimerkiksi vaatteiden mukana myös työmaan sosiaalitiloihin. Myös niissä tarvitaan pölynhallintaa. Kuva Imu-Tec Oy

nimmät ja vaarallisimmat hiukkaset”, hän vakuuttaa. Eri kokoisissa
suodattimissa ei myöskään ole
maanantaikappaleita, sillä jokainen
suodatin testataan erikseen.
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Rakennusimuri-ilmanpuhdistin
-yhdistelmää
kohdepoistoilla täydennettynä Tirronen pitää hyvänä
pölynhallintaratkaisuna:
”Rakennusimurilla saadaan
pöly pois pinnoista. Ilmassa
leijuva pöly poistetaan puolestaan ilmanpuhdistimella.”
”Ilmanpuhdistin sijoitetaan rakennuksen keskeiseen tilaan, joka on yhteydessä kaikkiin muihin tiloihin, ja josta ilma pääsee kiertämään
vapaasti, esimerkiksi kerrostaloissa
porrashuoneen ylimpään kerrokseen ja ilmanpuhdistimen poistoilma viedään letkun avulla pohjakerrokseen. Tällä ratkaisulla saadaan
puhdistettu lämmin ilma kiertämään
porrashuoneessa ja samalla säästetään lämmityskustannuksista”,
Tirronen opastaa.
Sirkka Saarinen
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Uudenmaan työturvallisuuskilpailu 2013
Uudenmaan alueen Turvallisesti 2000-luvulla -työturvallisuuskilpailun vuoden 2013 parhaat yritykset, rakennuttajat ja
työmaat palkittiin kunniakirjoin 26.2.2014 Helsingissä.

I

sojen talonrakennusyritysten sarjan voitti Skanska Talonrakennus
Oy, toiseksi tuli Lemminkäinen Talo
PKS Oy ja kolmanneksi YIT Rakennus Oy. Pienten yritysten sarjan
voitti Rakennuspetäjä Oy, toiseksi
tuli Rakennustuote Oy ja kolmanneksi Suomen Rakennuspinnoitus
Oy.
Infra-alan yritysten sarjan voitti
Skanska Infra Oy, toiseksi tuli
Maanrakennusliike E.M. Pekkinen
Oy ja kolmanneksi YIT Rakennus
Oy Infrapalvelut.
Talonrakennuskohteiden rakennuttajista palkittiin kunniakirjoin As
Oy Loviisan Alexandran rakennuttajana ja turvallisuuskoordinaattorina
Arkkitehtuuritoimisto Ilonen & Lautamo Ky. Kunniakirjan perusteena
oli hyvä yhteistyö rakennuttajan ja
päätoteuttajan välillä koko projektin
ajan myös työturvallisuusasioiden
hoidon osalta.
Infrakohteiden rakennuttajana
palkittiin Länsimetro Oy ja turvallisuuskoordinaattorina
toiminut
Sweco PM Oy.
Kohteessa oli työturvallisuudelle
asetettu kovat tavoitteet ja mittarit,
joiden avulla työturvallisuutta oli
seurattu tiiviisti. Esimerkiksi työmaan turvallisuustasoa mittaavan
MVR-kokonaisindeksin tavoite oli
asetettu tasolle 95. Suojausten ja
varoalueiden osaindeksin osalta tavoite oli 100, eli niissä puutteita ei
sallittu. Lisäksi kohteen tapaturmataajuusluku oli ollut koko ajan laskeva.

Myös yritysjohdon
sitoutumista selvitettiin
Arviointikohteina vuoden 2013 kilpailussa olivat entiseen tapaan työmaiden turvallisuuden taso TR- ja
MVR- mittareilla mitattuna ja yrityk-
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sessä sattuneiden työtapaturmien
kokonaismäärä sekä ns. muuttuva
osio. Turvallisuustason mittaukset
ja tarvittavat selvitykset tekivät
aluehallintoviraston työsuojeluvastuualueen tarkastajat.
Talonrakennusalalla muuttuvana
osiona oli johdon sitoutuminen työturvallisuuden parantamiseen. ”Yritysjohdolle tehdyllä kyselyllä selvitettiin ylimmän johdon sitoutumista
työturvallisuuden parantamiseen.
Sama kysely tehtiin myös työmaiden johdolle. Näin pystyttiin selvittämään yritysjohdon toimien vaikuttavuutta työmaalla”, selvittää työsuojeluinsinööri Ville Lappalainen
Etelä-Suomen aluehallintoviraston
työsuojelun vastuualueelta.
Infra-alalla muuttuvana osiona
oli työvoimaluettelon ylläpito, henkilötunnistekortin ja veronumeron
käyttö.

Työmaiden kärki tasaisen
hyvällä tasolla
Isojen talonrakennusyritysten työmaista palkittiin turvallisimpana YIT
Rakennus Oy:n Asunto Oy Vantaan
Huhta TR-indeksillä 98,7, toiseksi
tuli NCC Rakennus Oy:n kohde As
Oy Loviisan Alexandra indeksillä
98,5 ja kolmanneksi YIT Rakennus
Oy:n As Oy Helsingin Teräs indeksillä 98,4.
Pienten talonrakennusyritysten
rakennustyömaista kärkeen nousi
Rakennuspetäjä Oy:n urakoima As
Oy Vantaan Leinelänkaari 14. Toiseksi sijoittui Viinikkalan Maaliikennekeskuksen työmaa, josta palkittiin päätoteuttajana toiminut Rakennuttajatoimisto HTJ Oy. Jaetulle
kolmannelle sijalle sijoittuivat Suomen Rakennuspinnoitus Oy:n kohde As Oy Espoon Viherlaaksonranta
sekä Jatke Uusimaa Oy:n As Oy
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Kalasataman Fiskari ja Fregatti.
Infra-alan työmaista palkittiin
turvallisimpana Skanska Infra Oy:n
Mäntymäki-Vallila viemäritunneli,
toiseksi sijoittui YIT Rakennus Oy
Infrapalveluiden urakoima Leppävaaran yhteiskäyttötunneli ja kolmanneksi SRV Rakennus Oy:n Länsimetron Otaniemen asema - ja ratatunnelien louhintaurakka LU5.
Etelä-Suomen aluehallintoviraston luovuttaman kiertopalkinnon
voitti talonrakennusyritysten sarjassa Lemminkäinen Talo PKS Oy ja
infra-alan yritysten sarjassa Maanrakennusliike E.M. Pekkinen Oy.
Kiertopalkinnon saa yritys, jonka
työmailla mitatut turvallisuuden tasoa ilmaisevat TR- tai MVR-indeksien tulokset ovat keskimääräisesti
korkeimmat.
Kilpailussa saivat lisäksi kunniamaininnan työturvallisuusasiansa
moitteettomasta hoidosta neljä talonrakennusalan ja infra-alan aliurakoitsijaa. Talopuolella kunniamaininnan saivat Heikkinen Yhtiöt Oy, Lumon Suomi Oy, Norelcom Oy ja Novart Oy. Infra-alan aliurakoitsijoista
kunniamaininnan saivat Koneyhtymä Rättö Oy, NHP-Yhtymä Oy, SPRaudoitus Oy ja TM-Päällyste ja
Maanrakennus Oy. Aliurakoitsijoita
ei kummallakaan toimialalla asetettu
paremmuusjärjestykseen.
Työturvallisuuskilpailun järjestivät Talonrakennusteollisuuden Uudenmaan piiri, Infra ry, Rakennusliitto, Ammattiliitto PRO, Etelä-Suomen aluehallintovirasto/työsuojelun
vastuualue, Työturvallisuuskeskus
ja RAKLI ry.
Työmaatarkastuksia ja -mittauksia tekivät Etelä-Suomen aluehallintoviraston työsuojeluvastuualueen
tarkastajat. Rakennustyömaan työturvallisuuden tason mittaus TRmittarilla tapahtuu kiertämällä työmaalla ja merkitsemällä oikein /
väärin havainnot. Havaintokohteita
voi olla yli 100 yhdellä työmaakierroksella. TR-taso on suhteellinen
luku, jossa oikein-havaintoja verrataan kaikkiin havaintoihin (oikein +
väärin –havainnot). - SS

Turvapuistot vuoden 2013 turvallisuusteko

Turvapuistossa opitaan tekemään töitä

turvallisesti

Rudus Turvapuisto Espoon Ämmässuolla
avattiin vuonna 2009, vuosittain siellä on
saanut turvaopetusta 5000 - 7000
henkilöä.

Suomen kaksi turvapuistoa, Espoossa ja Oulussa, saivat
yhteisesti Talonrakennusteollisuus ry:n myöntämän Vuoden
2013 Turvallisuusteko -tunnustuksen esimerkillisestä
turvallisuustyöstä. Espoon Rudus Turvapuisto voitti
ensimmäisen palkinnon myös Euroopan kiviainesjärjestö
UEPG:n Kestävän kehityksen -kilpailun työturvallisuussarjassa.

O

ulun turvapuisto avattiin virallisesti keväällä 2014. Sen esikuvana toimii Rudus Oy:n Espooseen
vuonna 2009 perustama Euroopan
ensimmäinen rakennusalan työturvallisuuden koulutusrata, Rudus

Turvapuisto. Espoon ja Oulun turvapuistot toimivat läheisessä yhteistyössä. Oulun puiston suunnittelussa ja rakentamisessa on hyödynnetty Espoon rasteja ja kokemuksia.
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Tekemällä oppii
Rudus-turvapuiston rakentamisen
lähtökohtana oli ”tekemällä oppii”.
Oppimisympäristö siirrettiin luokkahuoneista ulos harjoitteluradalle.
Koulutukseen kuuluu erottamattomina osina esimiesvalmennus sekä
hyviin käytäntöihin perustuvat turvallisuustreenit. Rudus-turvapuistossa on konkreettisia esimerkkejä
todellisista rakennusalan vahinkotapahtumista. Oppilaille kerrotaan,
mitä onnettomuuksia missäkin tilanteessa on sattunut ja miten onnettomuudet ovat vältettävissä.
Yhteistyökumppaneiksi turvapuistoa kehittämään ja hyödyntämään Rudus on saanut runsaasti
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Turvapuiston esimerkki Suomessa infratyömaan kuolemaan johtaneesta onnettomuustilanteesta kertoo enemmän kuin
tuhat sanaa.

Esimerkki (vas. kuva) oikeaoppisesta maan
tuennasta putkilinjaa rakennettaessa.

Kuvat Espoon Rudus-Turvapuistosta / Rudus Oy

rakennusalan urakoitsijoita ja muita
alan yrityksiä.
”Rudus Turvapuistossa Espoossa käy vuosittain harjoittelemassa
lähes 7 000 henkilöä rakennusalan
yrityksistä, oppilaitoksista, viranomaistahoilta ja muista sidosryhmistä. Opiskelijoita meillä käy kaikilta
koulutustasoilta: ammattiopistoista,
ammattikorkeakouluista ja yliopistoista. Turvapuisto on merkittävästi
vaikuttanut myös siihen, että Ruduksen oman henkilöstön ja aliurakoitsijoiden tapaturmien määrä on vähentynyt yli 95 prosentilla 2000-luvun
aikana”, turvallisuuspäällikkö Kari
Lohva Rudukselta kertoo.
”Rakennusalan ryhmien lisäksi
sana on levinnyt laajemmallekin;
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Turvavarusteisiin sonnustautunut työntekijä
aidatulla talonrakennustyömaalla. Turvaverkko suojaa putoajaa.
kävijöitä meillä on ollut martoista
leijoniiiin”, hän naurahtaa.
Oulussakin puiston takana on
suuri määrä yrityksiä ja yhteisöjä,
yhteensä yli 60 tahoa. ”Turvapuistoon on rakennettu useita kymmeniä turvallisuusrasteja käsittävä
koulutuspolku, jolla koulutettava
saa ajantasaista tietoa työturvallisuudesta sekä tutustuu viimeisimpään työturvallisuustekniikkaan”,
Pohjois-Suomen Turvapuisto ry:n
toimitusjohtaja Ensio Pynninen
kertoo.

Nuoret tärkeä kohderyhmä
Mukana Oulun puiston kehityksessä on ollut myös oppilaitoksia ja
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opiskelijat tulevatkin olemaan turvapuiston yksi tärkein vierailijajoukko. Työturvallisuuden oppiminen on
syytä aloittaa jo opiskeluaikana.
”Kun tällainen mahtava
turvapuisto valmistui koulun
lähelle, voidaan eri työvaiheiden opiskelun yhteydessä käydä läpi niihin liittyviä
turvallisuusasioita turvapuiston oikeassa työympäristössä”, Oulun seudun
ammattiopiston rakennusalan osastonjohtaja Leo Leinonen kiittelee. Hänen mielestään vaarojen havainnointi ja turvalliset työtavat
opitaan parhaiten juuri turvapuiston
kaltaisessa oppimisympäristössä.
Turvapuiston koulutusradan yli
20:llä rastikokonaisuudella on konkreettisia lavastettuja esimerkkejä
hyvistä työskentelytavoista sekä todellisista
vahinkotapahtumista.
Koulutussisältöjä on rakentamisesta teollisuuteen. Aiheet perustuvat
turvapuiston jäsenyritysten ja yhteisöjen tuottamiin sisältöihin. Rakentamisen rastiaiheet kattavat rakentamisen koko elinkaaren. Koulutuspolulla noin viidentoista koulutettavan henkilön ryhmä kerrallaan saa
ajantasaista tietoa työturvallisuudesta sekä tutustuu viimeisimpään
työturvallisuustekniikkaan.

Turvapuistoa kehitetään
koko ajan
Rudus-turvapuistoa on kehitetty ja
laajennettu koko ajan. Myös uusia
yrityksiä on tullut mukaan toimintaan. Kari Lohva kertoo, että uusimmilla turvallisuusrasteilla perehdytään erityisesti korjausrakentamisen
turvallisuuteen. ”Yhden yhteistyökumppanin kanssa sellainen on jo
toteutettu, toisen kanssa suunnitellaan. Vanhojen kerrostalojen remonteissa erityisesti asukkaiden
turvallisuusasiat ovat nousseet pinnalle. Tilanne työmaalla voi olla sellainen, että työntekijällä ja työmaalla turvajutut ovat tip-top, mutta
asukkaat kulkevat siellä ilman minkäänlaista suojaa”, hän tiivistää.
Sirkka Saarinen

Työmatkatapaturmien
suhteellinen osuus on kasvanut
Tilastot paljastavat, että sitä mukaa kun varsinaisessa työssä
tapahtuvat tapaturmat on saatu entistä paremmin hallintaan,
työmatkatapaturmien suhteellinen osuus on kasvanut.
Vaikka osuus on rakennusalalla pienempi kuin vaikkapa
toimihenkilövaltaisilla aloilla, se on huomattava: 10 - 20 %
tapaturmista. Työmatkatapaturmat ovat usein vakavia: niistä
aiheutuu paljon pitkäaikaisia sairaspoissaoloja ja pysyvää
työkyvyttömyyttä.

If

Vahinkovakuutusyhtiö Oy:n riskienhallinta-asiantuntijan Kari
Häkkisen mukaan rakennusalan alhaisempaa työmatkatapaturmariskiä selittää pitkälle se, että työmatkatapaturmissa korostuu jalankulun
ja kevyen liikenteen osuus.
”Rakennustyömaalle liikutaan
käytännön syistä enemmän autoillen. Meidän toimialakohtaisessa
vertailussa palvelusektorilla ja toimihenkilövaltaisilla aloilla työmatkatapaturmia on jopa 50 prosenttia
kaikista työtapaturmista, teollisuu-

Rakennustyömaa on usein liikenteellisesti vaikeassa paikassa. Väliaikaisilla, vaikeisiin paikkoihin sijoitetuilla pysäköintialueilla autosta
nousevan liukastumis- ja kompastumisriski on iso.
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Riskienhallinta-asiantuntija Kari Häkkinen
If Vahinkovakuutusyhtiö Oy:stä korostaa,
että työmatkatapaturmien vähentäminen
ei ole kahden vaan kolmen kauppa.
Julkinen valta on työmatkaliikkumisen
ohjauksen tukija ja velvoittaja, työnantaja
ohjaa liikkujaa ja työntekijä tekee
päätöksen kulkutavasta. Kuva Sanna
Liimatainen

dessa ja rakentamisessa työmatkatapaturmien osuus on 10 - 20 prosenttia”, hän toteaa.
Matka- ja keikkatyöt ovat rakentamisessa yleisiä. Niiden tapaturmat eivät kuitenkaan tilastoissa kirjaudu työmatkatapaturmiksi vaan
työtapaturmiksi. Varsinkin infrapuolella on paljon liikenteeseen liittyviä
tapaturmariskejä. Myös niistä aiheutuneet tapaturmat tilastoidaan
työtapaturmiksi.

Kaatumisia ja liukastumisia
Vuonna 2013 korvatuista tapaturmista noin 21 500 oli työmatkatapaturmia eli tapaturma sattui matkalla
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kotoa töihin tai töistä
kotiin. Työmatkatapaturmia sattui noin
4 % edellisvuotta vähemmän. Työmatkatapaturmissa kuoli
12 työntekijää, vuotta aiemmin 20 työntekijää.
Tapaturmavakuutuslaitosten
liitto
TVL:n tilastot kertovat selvästi, että jalan kulkevien ja pyöräilijöiden osuus työmatkatapaturmista
on suurin. Jalankulkijoiden prosenttiosuus oli vuosien 2008 - 2012 työmatkatapaturmista lähes 60 prosenttia ja pyöräilijöiden yli 20 prosenttia.
Työmatkatapaturmien muutaman vuoden sinänsä ilahduttava
lievä lukumäärän lasku selittyy osin
suhdannetilanteella. Rakentamisessakin volyymien pieneneminen näkyy työmatkojen ja siten myös työmatkatapaturmien vähenemisenä.
Suurin osa työmatkatapaturmista on kaatumisia, liukastumisia ja
kompastumisia. Vammat ovat tavallisimmin jäsenten, usein käden tai
jalan, sijoiltaan menemisiä, luunmurtumia ja ruhjeita.
”Työmatkatapaturmista aiheutuu
usein pitkäaikaisia sairaspoissaoloja ja pysyvää työkyvyttömyyttä”,
Häkkinen huomauttaa.

Autoilijakin kulkee jalan
Riskejä luetellessaan Häkkinen
muistuttaa, että autoilijakin on käytännössä aina myös jalankulkija. Ainakin hetken aikaa.
”Vähintään kulkiessaan parkki-
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paikalta työpaikalle. Rakennustyömaallahan pysäköintialueet ovat lähes aina väliaikaisia. Liukastumis- ja
kompastumisriski verrattuna lämpimään parkkihalliin tai hyvin hoidettuun pysäköintialueeseen on iso.”
Kelien muuttuminen on työmatkojen osalta aina riski, joka näkyy
myös tapaturmatilastoissa selvinä
piikkipäivinä. Häkkinen näyttää sattumispäivämäärän mukaista työmatkojen tapaturmapylväikköä, jossa
marraskuun lopun lumipyry ja jäinen
keli vuonna 2008 aiheutti peräti 1109
korvattua
työmatkatapaturmaa.
Normaalisti luku on kymmeniä.

Myös kustannuskannustin
Sekä työ- että työasiamatkalla työntekijälle sattunut tapaturma korvataan työnantajan pakollisesta tapaturmavakuutuksesta. Työmatkatapaturmien vähentämiseen on yrityksellä siten myös rahallinen kannustin, koska vakuutusmaksut määräytyvät pitkälti omista vahinkokustannuksista eritoten suuryrityksillä.
Työmatkaturvallisuudessa, kuten
kaikessa työturvallisuudessa, avainasioihin kuuluu Häkkisen mukaan
asenteisiin vaikuttaminen.
”Työmatkan tekevät kaikki jollakin tavalla. Siinä pitää noudattaa
samoja huolellisesti, suunnitelmallisesti ja turvallisesti -periaatteita kuin
varsinaisessa työssäkin.”

Tapahtuma- ja teemapäivien
aiheeksi
”Keinoja on, kuten riskikartoituksen
tekeminen, työmatkaturvallisuuden
ottaminen keskustelujen ja turvallisuustapahtumien aiheeksi, henkilökohtaisesta turvavarustuksesta huolehtiminen, johdon esimerkki”, Häk-

mopedilla;
1,1%
polkupyörällä;
21,8%

jalan;
58,1%

moottoripyörällä
; 1,3%
linja- tai kuormaautolla, kiskoilla ;
1,8%

henkilöautolla;
15,2%

muut
liikkumistavat
yhteensä;
0,6%

saajien työmatkatapaturmat
2008-2012*,
liikkumistavan
Palkansaajien työmatkatapaturmat
liikkumistavan
mukaan vv. 2008jakauma.
- 2012. Kuva: TVL

esineiden päälle
astuminen ; 0,5%
ajoneuvon ulosajo tai
kaatuminen ; 6,1%

kaatuminen,
liukastuminen
kompastuminen;
72,8%

yhteentörmäys
auton kanssa;
13%

yhteentörmäys pp:n
mopon tai kmp:n
kanssa; 1,5%
yhteentörmäys
kiskoilla kulk. kanssa ;
0,1%
väkivalta;
0,3%
muut sattumistavat;
5,7%

Palkansaajien työmatkatapaturmat sattumistavan mukaan vv. 2008 - 2012. Kuva: TVL

alkansaajien työmatkatapaturmat 2008-2012*, sattumistavan jakauma.

kinen vastaa mitä voitaisiin tehdä
-kysymykseen.
”Työmatkaliikenteen riskejä hallitaan samalla tavalla kuin työturvallisuuteen ja työterveyteen liittyviä riskejä”, hän tiivistää.
Kun sattuneita vaaratilanteita ja
tapaturmia myös työmatkoilla käsitellään työpaikalla yhdessä, opitaan
tunnistamaan ja hallitsemaan riskejä.

”Monissa yrityksissä järjestetään
turvallisuuteen liittyviä tapahtumapäiviä, joissa mekin olemme olleet
mukana. Työmatkojen kannalta hyviä ajankohtia työmatkaturvallisuudesta muistuttamiseen ovat kevät ja
syksy, kun kelit muuttuvat. Keväällä
aloitetaan pyöräilykausi, syksyllä ensimmäiset liukkaat yllättävät.”
Kelimuutoksiin varautumisessa
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auttaa Ilmatieteen laitoksen säävaroituspalvelut, joiden käytön Häkkinen ennakoi yrityksissä lisääntyvän.

Vaihtoehtoisia
työmatkareittejä
Myös vakiintuneena tapaturmapäivänä ”Perjantai 13. päivä” työmatkat
ovat olleet näyttäväsi esillä. ”Työmatka on päivän vaarallisinta aikaa”
-teemalla on herätelty sekä kansalaisia että työnantajia.
”Ainakin pääkaupunkiseudulta
on laadittu kartta, jossa näkyy seudun työmatkojen onnettomuuspaikat. Sen perusteella yrityksessä myös työmaalla - voidaan miettiä
vaihtoehtoisia työmatkareittejä, joilla
vältetään riskipaikat”, Häkkinen kertoo konkreettisen esimerkin.
Työturvallisuuskeskuksen maakunnittaisesta työmatkatapaturmataajuudesta tekemä tilasto on kiinnostava. Uusimaa ja pääkaupunkiseutu, jossa liikennetiheydet ovat
suuria, on ennakko-odotuksen mukaisesti kärjessä. Sen sijaan Ahvenanmaalla ja Itä-Uudellamaalla tapaturmataajuudet ovat pienimmät. Uudellamaalla työmatkojen tapaturmataajuus on lähes kolminkertainen
verrattuna Ahvenanmaahan.

Fokus nuorten työntekijöiden
ajo- ja liikennekäyttäytymiseen
Häkkisen mukaan rakennusalalla
työmatkaturvallisuus ei ole vielä ollut
kovin näkyvästi mukana. Joidenkin
yritysten turvallisuustapahtumissa
sitä on jo tosin käsitelty.
”Varsinkin nuoret työntekijät ovat
tärkeä kohderyhmä. Rakennustyömaallahan on paljon nuoria ja myös
kesäharjoittelijoita. Heidän ajo- ja liikennekäyttäytymisessä on parannettavaa, eivätkä ajokitkaan aina ole
priimakunnossa”, Häkkinen korostaa.
Sirkka Saarinen
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Ratuke-hanke parantaa
rakennusalan turvallisuutta
Ratuke-hanke on rakennusalan eri
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23 Betonointi

osapuolten yhteisyritys rakentamisen

Vaarojen tunnistaminen ja arviointi

turvallisuuden kehittämiseksi.

3.

1.
2.

4.
5.

Vaarojen poistaminen ja turvallisuuden parantaminen
• Tutustu betonointisuunnitelmaan. Varmista valutelineiden kunto, tarkista,
että käyttöönottotarkastus on tehty.

M

• Tarkista ilmajohtojen sijainti ja turvallinen etäisyys työpisteestä.

ukana rahoittajina ovat Rakennusteollisuus, Rakennusliitto, Työsuojelurahasto ja Sosiaali- ja terveysministeriö. Lisäksi osapuolina ovat mm. rakennusliikkeet, vakuutuslaitokset, koulutusorganisaatiot, tutkimuslaitokset, henkilöjärjestöt ja monet muut työturvallisuuden kehittämisen haasteeseen vastaajat.
Ratuke-hanke haluaa juurruttaa nolla tapaturmaaajattelun ja sen mukaiset toimintatavat rakennustyömaille osaksi kaikkien osapuolten toimintaa. Rakennusalan työtapaturmien määrä ja vakavuus halutaan saada
jatkuvaan laskuun. Se vaatii oleellista muutosta rakennusalan turvallisuuskulttuuriin. Valtakunnallisen Ratukehankkeen tärkeimmät kohderyhmät ovat rakennustyömaat ja niillä työskentelevät yritykset ja henkilöt.

Tiedotus ja koulutustoiminnan lisäksi Ratuke -hankkeeseen liittyy erillisiä tutkimus- ja kehityshankkeita. Esimerkiksi Rakennustyömaan turvallisuusjohtaminen –
hyviä käytäntöjä -oppaassa esitetään hyviä käytäntöjä,
joiden avulla työmaan työtapaturmia voidaan vähentää.
Ohje perustuu rakennusalan turvallisuusjohtamisen periaatteisiin, joita on kerätty sekä suomalaisesta että ulkomaisesta turvallisuustiedosta, ja se on tarkoitettu virikeaineistoksi rakennusyritysten toiminnan kehittämiseen.
Raksakymppi on puolestaan menetelmä rakennus-
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• Huolehdi raudoitteiden päiden suojauksesta muovitulpilla, koteloinnilla tai
taivutuksella (myös teräsvaraston välitolppina käytettävät pystyteräkset).
• Mikäli betonin pumppausputkisto tukkeutuu, siirry pois letkun läheisyydestä,
varoita muita ja katkaise pumppaus.
• Tutustu käytettävien jälkihoitoaineiden käyttöturvallisuustiedotteisiin ja noudata ohjeita.
• Tarkista, että holvin, muotinreunan tai telinesillan putoamissuojaukset ovat
paikoillaan.
• Varo peruuttavaa betoniautoa.
• Huolehdi riittävästä valaistuksesta työkohteessa, suojaa valaisimet betoniroiskeilta.

Aloittavat työt
• aloituspalaveri ja työkohteen vastaanotto
• materiaalien ja suunnitelmien tarkastukset
• materiaalien ja koneiden siirrot
• työnaikaiset suojaukset
• työntekijöiden opastus
Ylläpitävät työt
• materiaali- ja suunnitelmatarkastukset
• työnaikaiset materiaalisiirrot
• työnaikainen siivous
• työturvallisuustoimet
Lopettavat työt
• muotin purku ja puhdistus
• työvälineiden huolto, kaluston siirrot ja
varastointi
• siivous ja jätteiden lajittelu
• työkohteen luovutus

• Pidä kulkutiet ja työtasot siisteinä sekä puhtaana jäästä ja öljystä.

Ergonomia
• Muista oikeat työasennot nostoissa.
• Työskentele selkä suorassa.
• Valitse betonivalun tasoittamiseen työvälineet, jotka mahdollistavat selkä
suorassa työskentelyn.
• Venyttele selkääsi työn lomassa.

Suojavälineet
• Käytä turvavaljaita kelautuvan tarraimen tai vaimentimen ja säätötarraimen
kanssa, jos putoamisvaaroja ei muilla keinoin ole täysin pystytty poistamaan.
• Käytä silmiensuojaimia, kun on betonin roiskumisvaara.
• Käytä kuulonsuojaimia tärytyksessä ja aina, kun melutaso ylittää 85 dB(A).

Raturva 2

Laadinta: VTT Rakentamisen liiketoiminnat ja prosessit

© Rakennusteollisuus RT ry ja Rakennustietosäätiö RTS

Esimerkkisivu Turvallisesti Raksalla -julkaisusta. Osoitteesta www.ratuke.fi löytyy tämä
Mittaviiva Oy:n laatima
esite ja paljon muuta,
kuten Rakennustyön
turvallisuusjohtamisen
hyviä käytäntöjä -opas,
raportti Päätoteuttajan
turvallisuuskulttuurin
välittymisestä aliurakoitsijoille sekä erittäin
mielenkiintoinen Miten
se oltais voitu estää?
Kertomuksia rakennustyömaan tapaturmista
-raportti.

   

Yhteisvastuulla
Rakennusalan ammattilaisena pidän huolta,
että minulla on työhön
soveltuva suojavarustus.

Urakoitisjana olen
vastuussa, että johtamissani töissä toimitaan turvallisesti ja työt on
aikataulutettu niin, ettei kiire
haasta riskinottoon. Työntekijämme ovat työmaahan perehdytettyjä ja käyttävät turvallisia suojavälineitä.

Työntekijä
Työntekijöille laadittujen ohjeiden tavoitteena on työturvallisuuden takaaminen. Työntekijänä velvollisuutesi on noudattaa saamiasi ohjeita. Jokaisen tulee havainnoida työympäristöään jatkuvasti, tunnistaa siitä vaaroja ja suorittaa työnsä turvallisesti. Mikäli havaitset
puutteita esim. rakennustyömaan suojarakenteissa, tulee vaara poistaa ja puutteet korjata
välittömästi. Myös läheltä piti -tilanteet ja turvallisuuden vaarantavat puutteet esimerkiksi
siisteydessä, on ilmoitettava välittömästi työnjohtajalle tai työsuojeluvaltuutetulle.

Urakoitsija
Urakoitsija noudattaa päätoteuttajan suunnitelmia ja ohjeita sekä valvoo työn turvallista
toteuttamista työmaalla. Urakoitsijan ammattitaitoon kuuluu osata arvioida työntekijää
koskevat vaaratilanteet ja antaa ohjeita tapaturmien välttämiseksi. Urakoitsija on velvoitettu tekemään turvallisuusasiakirjassa esitetyistä hankkeen erityispiirteisiin liittyvistä tehtävistä tarkempaa turvallisuussuunnittelua. Urakoitsijoiden on varattava henkilökunnalleen
työmaalle riittävästi henkilökohtaisia suojavälineitä ja valvottava, että käytettäväksi määrättyjä suojavälineitä käytetään.

Päätoteuttaja
RaTuKe-hanke. Taitto ja toteutus: Anssi Koskenvesa ja Ulla Seppänen. Päivitys: Satu Sahlstedt. Mittaviiva Oy. 2011

Rakentamisen turvallisuuden kehittäminen Ratuke
-hankkeen pyrkimyksenä on
• Tavoittaa rakennusalan eri toimijat ja henkilöstöryhmät työturvallisuuden tehtävien saattamiseksi luonnolliseksi osaksi jokapäiväistä toimintaa.
• Lisätä eri osapuolten tietoa, osaamista ja yhteistyötä
työturvallisuusasioissa.
• Luoda jatkuva kehittymisprosessi työturvallisuusasioiden hoitamiseksi.
• Aikaansaada uudenlainen turvallisuuskulttuuri ja turvallisuusjohtamisen kulttuuri rakennusalalle.
• Vaikuttaa positiivisesti alan imagoon sekä kiinnostavuuteen nuorison ja alanvaihtajien keskuudessa.
• Vähentää välittömästi rakennusalan työtapaturmien
määrää ja niistä aiheutuvia kustannuksia ja kärsimyksiä.

• Tutustu koneiden ja laitteiden käyttöohjeisiin. Katso, että koneille (pumppu,
hihna-auto) on tehty käyttöönottotarkastus. Älä käytä viallista konetta.

Betonointi
Sisältää eri rakennusosien betonoinnin sekä
liukuvalutyön, muottien kasaamisen, purkamisen, siirrot ja uudelleen kasauksen.

Raturva 2 aineistossa on
48 työlajikohtaista, yksisivuista turvallisuusohjetta
pdf-tiedostoina. Jokaisessa
ohjekortissa on osio
”Vaarojen tunnistaminen ja
arviointi”, johon työntekijä
ja työnantaja kirjaavat työhön liittyvät vaarat. Esimerkissä ohjeet betonointiin. Ohjeet löytyvät
osoitteesta http://www.tyoturva.fi/toimialat/rakennusala/raturva_tyolajiohjeet

Päätoteuttajana huolehdin, että työmaan
riskit on kartoitettu ja työmaalla on edellytykset turvalliselle työskentelylle. Urakoitsijat ja
työntekijät tietävät miten työmaallamme toimitaan ja että työmaan
ajantasaista aluesuunnitelmaa
noudatetaan myös käytännössä.
4Y Ú M A A S U U N N I T E L M A

Päätoteuttajan on ennen rakennustyön aloittamista suunniteltava töiden ja työvaiheiden
tekeminen ja ajoitus siten, että ne voidaan tehdä turvallisesti ja aiheuttamatta vaaraa työmaalla työskenteleville tai muille työn vaikutuspiirissä oleville. Päätoteuttajan on selvitettävä ja tunnistettava työmaan yleiset vaara- ja haittatekijät ja poistettava ne asianmukaisin
toimenpitein. Turvallisuussuunnittelun tulee sisältää käytännön ratkaisut onnettomuustilanteiden ehkäisemiseksi mm. suunnittelemalla rakennustyömaa-alueen käyttö. Pääurakoitsija perehdyttää jokaisen omaan tai aliurakoitsijan henkilöstöön kuuluvan työmaan
turvallisuusohjeisiin ennen heidän työn aloitustaan.

Suunnittelija
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Suunnittelijana olen
vastuussa siitä, että
rakentamisen aikaiset turvarakenteet voidaan
kiinnittää suunnittelemiini rakenteisiin niiden
aiheuttamatta hankaluuksia.
TYÚMAA NRO 
BVHGFGFVYIGFFYFGGO


Rakennuttajana haluan,
että kohteeni on toteutettu
turvallisesti ja ilman tapaturmia. Olen laatinut turvallisuusasiakirjan, johon olen koonnut
rakennushankkeeni turvallisuuteen vaikuttavat kohteen
erityispiirteet.

Suunnittelijan tulee liittää suunnitelmiinsa tiedot käytettävien rakennusosien sekä -materiaalien turvallisuudesta ja käsittelytavoista. Hänen on myös huomioitava suunnittelussaan
mahdollisuus turvallisiin työmenetelmiin ja työnaikaisiin rakenteisiin esimerkiksi huolehtimalla varaukset rakenteisiin tarvittavien suojakaiteiden kiinnittämistä varten.

Rakennuttaja
Rakennuttajan tulee omatoimisesti tai yhteistyössä suunnittelijoiden kanssa tunnistaa
rakennushankkeeseen liittyvät työturvallisuusriskit ja toimia yhteistyössä muiden osapuolten ja asiantuntijoiden kanssa riskien eliminoimiseksi. Rakennuttaja antaa työturvallisuuteen liittyviä tehtäviä suunnittelijoille, päätoteuttajalle, valvojille, urakoitsijoille ja erityisasiantuntijoille. Eri toimijoiden tehtävien sisältö on määriteltävä ja niille on annettava riittävät
toimivaltuudet. Rakennuttajan tulee laatia kohteesta turvallisuusasiakirja, jossa esitetään
rakennushankkeen ominaisuuksista, olosuhteista ja luonteesta aiheutuvat erityiset vaaraja haittatekijät, joita ei voida pitää tavanomaisina rakentamiseen liittyvinä tekijöinä. Rakennuttajan tulee luoda hankkeeseen turvallisuusvaarojen ennalta ehkäisevä toimintamalli,
huolehtia turvallisuuteen liittyvien asioiden sekä tietojen välittämisestä hankkeen kaikille
osapuolille ja koordinoida ja valvoa eri toimijoiden tehtävien toteutusta.

liikkeen omatoimiseen turvallisuusjohtamisen arviointiin
ja kehittämiseen. Menetelmä perustuu työturvallisuutta
koskeviin ja työturvallisuuslain vaatimukset täyttäviin
hyviin käytäntöihin ja standardeihin. Raksakymppi-menettelyn avulla voidaan selvittää yrityksen edellytyksiä
toimia turvallisesti, se tukee turvallisuuden määrätietoista parantamista. Sitä voidaan käyttää turvallisuustason arviointiin, sillä arvioinnissa verrataan yrityksen
käytäntöjä ja menettelytapoja menetelmän esittämiin
vaatimuksiin ja kriteereihin. Raksakymppi voi myös auttaa pääurakoitsijaa arvioimaan, koordinoimaan ja parantamaan aliurakoitsijaverkon toimintaa.
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Aivot valmennukseen

SKARPPINA

Turvallisesti töissä
Työturvallisuuteen vaikuttavat prosessit ja järjestelmät
tunnistetaan jo hyvin ja niiden parantamiseksi on myös
rakennusalalla tehty paljon. Se viimeinen turvallisuussteppi
tapahtuu kuitenkin ihmisen aivoissa. Matalavireisenä ja
huonolla fiiliksellä ihminen on altis tapaturmille,
keskittyminen herpaantuu ja vaaratilanne jää huomaamatta.
Aivojakin voi onneksi valmentaa.

I

tse kullekin lienee tuttua automaattiohjaukselle päätyminen.
Varsinkin rutiinitehtävissä, joita on
tehnyt lukemattomia kertoja, keskittyminen herkästi herpaantuu. Ajatukset ovat ihan muualla kuin tässä
hetkessä ja tekemisessä. Sama ilmiö voi toistua myös vastakkaisesta syystä: stressi iskee, kun on liian
paljon tehtävää ja ajateltavaa.

Jaksatko, ottaako kaaliin
”Työturvallisuus ja työn laatu syntyvät aivoissa”, kiteyttää aivotutkimukseen erikoistunut psykologi Ville Ojanen Aivokunto Oy:stä.
Hänen mukaansa työn tekijään
liittyvät työturvallisuuden kaksi selkeintä riskitekijää ovat henkilön jaksaminen ja fiilis. Siis yleinen vireystila ja se ottaako kaaliin.
Jaksamisessa tärkeintä on riittävä uni, liikunta ja stressinhallinta.
”Fiilis taas on kokemuksellinen
tila. Voimakkaasti tapaturmille altistava tila syntyy, jos ottaa kaaliin, työ
ei voisi vähempää kiinnostaa, life
sucks”, Ojanen konkretisoi.
”Toimistotyössä ei tuolloinkaan
ole yleensä turvallisuus uhattuna.
Rakentamisessa sen sijaan se, että
ottaa päähän, on myös turvallisuusriski, hän toteaa ja huomauttaa, että

työturvallisuuden lisäksi negatiiviset
tunteet vaikuttavat voimakkaasti
myös työn laatuun.”

Tunnista tilasi, toimi sen mukaan
Entä parannuskeinot? Sekä yksilöettä työyhteisötasolla on tärkeintä
tunnistaa aivojen toimintatila ja toimia sen mukaisesti. Jos huomaa,
ettei kykene työskentelemään, vireystilaa voi parantaa tekemällä jotakin muuta.
”Voi vaikkapa siivota välitöntä
työympäristöään. Tai hakeutua muiden seuraan tai soittaa jollekin; keskusteleminen toisen ihmisen kanssa antaa energiaa. Höyryjä voi puolestaan päästää ulos muutenkin
kuin kiroilemalla, esimerkiksi tekemällä aktiivisesti jotakin kropallaan,
jolloin saa itsensä toisenlaiseen toimintatilaa”, Ojanen luettelee käytännön esimerkkitilanteita.

Käskyttämisen sijasta
keskustelemalla
Äkkiseltään tuntuu, että Ojasen luettelemat vinkit on kohtuuhelppo
ottaa käyttöön vapaa-aikana. Entä
työyhteisössä, paraneeko asenne
käskyttämällä?
”Aivokunto Oy valmentaa mo-
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Aivotutkimukseen erikoistunut psykologi
Ville Ojanen korostaa kokemisen merkitystä työelämässä. ”Kaikki kokemamme
on aivojen toiminnan tulosta. Kokemus
puolestaan määrittää miten kulloinkin toimit, se on siis myös työturvallisuutta ja
laatua.” Kuva Jaakko Lukumaa
nenlaisia työyhteisöjä. Rakennusalalla aivovalmennus on varsin uutta. Olemme kuitenkin tehneet jo
yhteistyötä,
työmaakoutsausta
myös parin rakennusliikkeen kanssa”, Ojanen kertoo.
Kun työyhteisössä lähdetään sisältä käsin puhumaan omasta kulttuurista, vallitsevia käytäntöjä kyllä
tunnistetaan. Ryhmädynamiikka
toimii kuitenkin siten, että asioita
jäädään herkästi vain päivittelemään. Tuntuu, ettei vallitsevalle olotilalle voi tehdä mitään. Ulkopuolisen mukaantulo loksauttaa aivot
toiseen asentoon: pystytään objektiivisemmin näkemään, millaiset tavat ovat totta meidän työyhteisössä
ja avaamaan uusia näkökulmia.
”Keskustelemalla”, Ojanen vastaa miten -kysymykseen.
”Esimerkkitapauksessa kokoamme työmaan duunariporukan yhteen ja kysymme mikä on päivän
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Fiilis näkyy myös laadussa

YIT:ssä aivovalmennuspilotti käynnissä
YIT:n Länsimetron Otaniemi -työmaalla käynnistyi alkutalvesta uudenlainen
työturvallisuuskoulutus. Aivovalmennus-periodi, jonka kuluessa työntekijät ja
työnjohtajat kokoontuvat kuukauden välein keskustelutilaisuuksiin. Tavoitteena
on asenteiden muuttumisen kautta sekä työturvallisuuden että jaksamisen
parantaminen.
”Idea aivovalmennukseen syntyi meillä Ojasen Villen yhteydenotosta. Hän esitteli Aivokunto Oy:n konseptia ensin minulle. Itse vakuutuin, jonka jälkeen järjestettiin yrityksen ylimmälle johdolle esittelytilaisuus. Johto näytti vihreätä valoa”,
työturvallisuuspäällikkö Ville Sivunen kertoo.
Hanketta viedään YIT:ssä eteenpäin henkilöstö- ja työturvallisuuspuolen yhteisprojektina. Vetovastuu on henkilöstön kehittämispuolella.
Sopivan insinöörimäinen lähestymistapa
”Positiivisuuden ja välittämisen kautta”, Sivunen kuvaa keinoja, joilla YIT:ssä
edetään kohti vaativaa nolla tapaturmaa tasoa.
”Kun määräyksillä, säännöksillä ja ohjauksella on saavutettu tietty turvallisuustaso, tulosten parantuminen edellyttää entistä enemmän vaikuttamista ihmisten
käyttäytymiseen, asenteisiin. Siihen Aivokunto toi mielestäni sopivan insinöörimäistä lähestymistapaa”, hän toteaa.
YIT:n aivovalmennus -pilottityömaa on Länsimetron Otaniemen työmaa. Suunnitelmat valmennuksen etenemisestä ja sisällöstä tehtiin syksyllä 2013. Konkreettinen valmennus käynnistyi alkuvuodesta 2014 koko työmaaporukalle pidetyllä
parin tunnin tilaisuudella.
”Se osui ja upposi, siis myönteisessä mielessä”, Sivunen kertoo kuulijoiden
palautteesta.
Pilottijakson pituus on puoli vuotta: joka toinen kuukausi järjestetään työntekijöiden ja joka toinen kuukausi työnjohdon pienryhmäkeskustelut.
Sivunen korostaa, että fokuksessa ovat sekä työnjohtajat ja heidän jaksamisensa että työntekijät ja heidän konkreettinen tekemisensä.
Avointa keskustelua
Vaikka valmennus on vielä kesken, Sivunen pitää tuloksia jo nyt lupaavina.
”Ulkopuolinen valmentaja on tuonut tilaisuuksiin sopivasti neutraliteettia. Uskalletaan puhua avoimemmin kuin sisäisissä palavereissa.”
”Työnjohtajatilaisuuden antina oli aika pitkä lista asioita, joita kollegat lähtivät
heti käymään läpi ylimmän johdon kanssa. Esimerkiksi resursointiin liittyviä asioita arvioidaan niiden henkilöiden kanssa, jotka pystyvät myös päättämään asioista.” - SS

fiilis. Ja mitkä ovat asioita, jotka
vaikuttavat fiilikseen. Ja mitä niille
pitäisi ja voisi tehdä - myös jokainen itse.”
Näitä tunnin-puolentoistatunnin
tapaamisia järjestetään parin kuukauden välein. Ei siis mitään rakettitiedettä, vaan ihmisten kokoamista yhteen keskustelemaan. Ojanen
korostaa, että on ehdottomasti parempi, että hiertävät asiat nostetaan
keskusteluun, eivätkä jää mieliin
muhimaan.
”Eikä keskusteleminen tarkoita
vain kielteisten asioiden kaivelemista, vaan yhtälailla puhutaan hyvistä
asioista”, hän muistuttaa.

Välittäminen välittyy
Varsin usein työmaan huonojen fiiliksien syy juontaa kuvitelmasta,
että eihän työnjohto tällekään asial-
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le ole tehnyt mitään.
”Ajatellaan, että joku tekee asioita pahuuttaan. Näinhän ei toki ole.
Vaikka itse asiaa ei pystyttäisikään
muuttamaan, auttaa paljon, jos tiedetään, mikä on ongelman syy ja
mitä sen ratkaisemiseksi on tehty.
Välitetään.”
Ojanen vertaa toimintatapaa
”yhteiseen hiileen puhaltamiseen”.
”Tunnistetaan, että tiukat aikataulut,
suunnitelmamuutokset, pitkät urakkaketjut, laatu, kustannukset, turvallisuus ovat kaikkien yhteinen
haaste. Ainoa toimiva lääke mielensisäisille tuntemuksille on asioista
puhuminen.
Erityisesti työnjohto ja sen jaksaminen on nykytyömaalla valtavan
kovilla. Riskinä on, että ihmiset lähtevät - joko sairaslomalle tai vaihtavat firmaa projektien kriittisessä vaiheessa.
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Ojanen tuo aivovalmennukseen vielä yhden, aika yllättävänkin näkökulman, rakentamisen työn jäljen.
”Rakennuksen laatu heijastaa sitä fiilistä, jolla taloa on rakennettu.
Se näkyy rakennuksessa sekä hyvässä että pahassa”, hän huomauttaa.
Sirkka Saarinen

Työkaluja
työhyvinvoinnin
parantamiseen
Rakennusalalla on kehitetty Työhyvinvointitarjotin-nettisivusto, jossa
yritykset voivat vapaasti hakea ja
jakaa ideoita henkilöstönsä työhyvinvoinnin kehittämiseen. Lisäksi
on laadittu yritysten käyttöön soveltuva työkalu, joka helpottaa sairauspoissaolojen seurantaa.
Työhyvinvointitarjotin esittelee lyhyesti ja käytännönläheisesti rakennusalan yrityksissä toteutettuja
toimenpiteitä sekä tutkimustietoa.
Hyvinvointiin vaikuttavia tekijöitä lähestytään sivustolla elintapojen, ergonomian, turvallisuuden, työkyvyn
tuen, työssäjaksamisen ja työterveysyhteistyön näkökulmista. Keinot vaihtelevat aamuverryttelystä
työn keventämiseen ja turvavartteihin.
RATE-hankkeessa kehitetyn sairauspoissaolojen seurantaohjeen ja
mallipohjan tavoitteena on saada
tarkempaa tietoa rakennusalan sairauspoissaolojen kehityksestä ja
edistää näiden seurantaa yrityksissä.
Tilastojen mukaan rakennusalalla
sairauspoissaolot ja työkyvyttömyyseläkkeet ovat yleisempiä kuin
työntekijöillä keskimäärin. Eniten
sairauspoissaoloja rakentajille aiheuttavat tuki- ja liikuntaelinsairaudet.
RATE-hankkeesta sovittiin rakennusalan työehtosopimusneuvottelujen yhteydessä. Siihen osallistuivat Rakennusteollisuus RT jäsenliittoineen, Rakennusliitto, Ammattiliitto PRO ja Ylempien toimihenkilöiden neuvottelujärjestö YTN.
Hanke kesti kaksi vuotta ja siihen
saatiin kehittämisavustusta Työsuojelurahastosta. Hankkeen käytännön toteutuksesta vastasi Työterveyslaitos.
Rakennusalan Työhyvinvointitarjotin
löytyy osoitteesta http://rakennusliitto.fi/tyohyvinvointitarjotin/

Helsingin Rakennusmestarit ja
-insinöörit AMK ry
• Yhdistys on perustettu vuonna 1906, sillä on noin 1400 jäsentä. Yhdistys on valtakunnallisen
Rakennusmestarit ja -insinöörit AMK RKL:n suurin jäsenyhdistys.
• Yhdistys on ammatillinen henkilöjärjestö, jonka tarkoitus on ylläpitää ja edistää jäsentensä
ammattitaitoa ja kehittää rakentamisessa ja kiinteistöalalla työskentelevien toimihenkilöiden
yhteistyötä. Yhdistys järjestää mm. ammattiin liittyviä edullisia koulutustilaisuuksia jäsenilleen.
• Yhdistyksen jäsenten käytössä on jäsenhintaan kaksi vapaa-ajanasuntoa Jämsän Himoksella,
Nestori-Maja Vihdin Wuoriolassa sekä koulutus- ja virkistyspaikka Kallioniemi Helsingin
Laajasalossa. Yhdistys kannustaa jäseniään myös liikkumaan tarjoamalla heidän käyttöönsä
liikuntaseteliedun.
• Yhdistys toimii Rakennusmestarien talossa Helsingissä osoitteessa Fredrikinkatu 51–53 A,
00100 HELSINKI, puh. (09) 646 343, fax (09) 642 259, sähköposti info@hrmy.fi

Ota yhteyttä ja kysy lisää!
Yhdistyksen kotisivut osoitteessa www.hrmy.fi

YHDISTYKSEN ALAOSASTOT

Yhdistyksen hallitus vuonna 2014

Mestari-Laulajat ry
Rakennusmestarikeilaajat ry
Rakennusmestariklubi ry
Helsingin Rakennusmestariveneilijät
HRV ry
Ampujat
Golf
Hiihto- ja yleisurheilu
Kalakerho
Kallioniemi
Kulttuuri- ja perinnekerho
Laskettelu
Lentopallo
Mailapelit
Nestori-Maja
Nuorten kerho
Rakennusmestarien Rouvat
Rakennusmestariveteraanit
Suunnistus
Uinti ja sukellus
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Reino Holappa
Niilo Hämäläinen
Rami Järvinen
Mika Kuukkanen
Kari Mikonsaari
Jari Raukko
Martti Saarinen
Jari Tiimonen
Hannu Vehviläinen

