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Lausuntopyyntö: Rakennustyön turvallisuutta koskevien säädösten uusiminen  

 
 

Yleistä RAKLIsta 

 

RAKLI kokoaa yhteen kiinteistöalan ja rakennuttamisen vastuulliset julkisen ja 

yksityisen sektorin ammattimaiset toimijat, jotka kattavat asuntojen, toimitilo-

jen ja infrastruktuurin omistajat, rakennuttajat ja käyttäjät sekä näiden am-

mattimaiset edustajat. RAKLI jäsenineen varmistaa, että Suomessa on tilaa hy-

välle elämälle.  

 

 
Työturvallisuuden kehittäminen 
 

Työturvallisuus on RAKLIlle ja sen jäsenille erittäin tärkeä asia ja olemmekin pyr-
kineet omalta osaltamme aktiivisesti vaikuttamaan työturvallisuuden positiivi-

seen kehittymiseen rakennusalalla niiden mahdollisuuksien puitteissa, mitkä   
RAKLIlla ja rakennushankkeen tilaajilla ovat käytössä.  

Olemme tehneet työturvallisuuden kehittämisessä myös paljon yhteistyötä eri-

tyisesti Rakennusteollisuus RT:n sekä myös muiden sidosryhmiemme kanssa. 
Viime aikaisista tekemisen esimerkeistä tässä nostettakoon esille RAKLIn suosi-

tus työturvallisuustoimenpiteistä jäsenilleen syksyllä 2018 (https://www.ra-
kli.fi/rakennuttaminen/ajankohtaista/rakli-suosittelee-toimenpiteita-tyoturvalli-
suuden-edistamiseksi.html), Rakennusteollisuuden toteuttamat ja RAKLIn vies-

tinnällä tukemat erilaiset työturvallisuuskilpailut ja mm. Rakennustiedon kautta 
toteutettu rakennuttajan työturvallisuusohjeistus ”RT 10-10928 Rakennuttajan 

työturvallisuusvelvoitteet rakennushankkeessa” ja ”RaTuTT 15-00877 Turvalli-
suuskoordinaattorin keskeiset tehtävät ja vastuu” sekä ohjeistuksien levittämi-
nen tilaajille RAKLIn toiminnan kautta. Todettakoon vielä, että työturvallisuus 

asiat on keskeisesti huomioitu myös laadun-ja riskienhallinnan ohjeistuksen ke-
hittämisessä mm.”RT 10-11255 Talonrakennushankkeen kulku. Riskien- ja laa-

dunhallinta” ohjekorttisarjassa sekä alalla käytössä olevien eri urakkamuotojen 
sopimuspohjien päivityksessä. (viimeksi Projektinjohtourakan RT- sopimuspohjat 
sekä kokonais- että jaetun urakan urakkaohjelmamallin RT-sopimuspohjat) 

RAKLI on aktiivisesti mukana myös eri yhteistyöfoorumeilla työsuojelu- ja työ-
turvallisuusvalvontaa suorittavien aluehallintoviranomaisten kanssa. 
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Työturvallisuuden säädösympäristön nykytila 

 
Todettakoon että RAKLI näkee nykyisen rakennusalan työturvallisuuslainsäädän-

nön hyvin alan työturvallisuustyötä tukevaksi. Näemme että viimeisin muutos 
(VNa 205/2009) toimii rakennushankkeissa työturvallisuuden kehittämisen tu-

kena ja siinä määritellyt tehtäväkokonaisuudet on pääosin omaksuttu hank-
keissa. 

Työturvallisuuden jatkokehittämisessä kysymys on nähdäksemme enemmän oh-

jeistuksen jalkauttamisesta ja työturvallisuuskulttuurin edistämisestä ja havain-
tojen/tiedon reaaliaikaisesta välityksestä. Tässä kokonaisuudessa uusilla digitaa-

lisilla apuvälineilläkin on oma roolinsa. Emme näe järkeväksi muutoksien teke-
mistä rakennusalan työturvallisuuden säädösympäristöön tällä hetkellä. 

Työturvallisuus on ennen muuta kulttuuri eli hankkeiden sisäisen prosessin ja 

laadun kysymys. Kulttuuri lähtee jokaisesta hankkeen työntekijästä. Hankkeen 
sisäistä laatukulttuuria ei voi koskaan kokonaan ulkoistaa valvonnalle, tarkastuk-

sille tai erityyppisille pätevyyksille. 

RAKLI näkee, että turvallisuuskulttuurin kehittymisessä onkin tapahtunut paljon 
positiivista kehitystä, vaikka tässä asiassa tulee vielä myös parantaakin. Turval-

lisuuskulttuurityötä voidaan tukea tilaajan puolelta mm. edellä esitetyssä RAKLIn 
suosituksessa mainituilla mittareilla ja jo nyt tekemisen tueksi tehdyn ohjeistuk-

sen jalkauttamisella. Myös rakennusalan uudet yhteistoimintaa korostavat toteu-
tusmuodot sekä LEAN – kulttuurin leviäminen tukevat entistä parempaa eri osa-
puolten välistä yhteistyötä ja siten myös työturvallisuusasioiden yhteistä suun-

nittelua eri osapuolten roolien, vastuiden ja hankekohtaisen ohjeistuksen kautta.  
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