
MUISTIO PIRKANMAAN ALUEELLISTEN TYÖNTEKIJÄ EDUSTAJIEN 
KOKOONTUMISESTA 30.1.2013

Aika: 30.1.2013 klo 14.00 -15.20
Paikka: RL:n os. 10: toimitilat Tampere
Puheenjohtaja: Kalle Hyötynen
Sihteeri: Jorma Säynäväjärvi
Läsnä: Ek Sirpa, Harjula Alli, Helassalo Reini, Hyötynen Kalle, Kivisaari Manu, 
Kujanpää Kari, Metsäpelto Marko, Mäki Pekka, Qvick Heikki, ja Säynäväjärvi 
Jorma

1. Järjestäytyminen
Päätettiin, että tilaisuudessa puhetta johtaa Kalle Hyötynen ja muistion laatii
Jorma Säynäväjärvi.
 
2. LM ja TSV täydennyskurssi 6.-8.2.2013
Kartoitettiin Pirkanmaalta koulutukseen lähtijöitä mahdollisia yhteiskyytejä 
varten.

3. Yhteiskalibrointi 30.1.2013
Todettiin työparit ja arvioidut työmaat: Tutkijankatu 5 YIT ja Tampereen 
Hopeakallio Lujatalo, J Säynäväjärvi ja M Metsäpelto, Niemenrannan 
Vilhelmiina YIT ja Maakala Lempäälä VRP, A Harjula ja K Kujanpää, 
Suoraman koulu Lujatalo ja Tipotien sotekeskus SRV K Hyötynen ja M 
Kivisaari, Härmälänrannan Tuisku Skanska ja Reimari Lemminkäinen Talo, H 
Qvick ja P Mäki, Siivikkalan koulu (uudisrakennusosa) Hartela ja TAYS O-
rakennus NCC, S Ek ja R Helassalo.

Todettiin, että muistioon ei kirjata yksittäisten työmaiden tuloksia, eikä 
tietoja, vaan palautetilaisuudessa esiin tulleita havaintoja ja 
mittausperusteiden erilaisuuksia. Muistio tullaan lähettämään osanottajille, 
jotka voivat päättää edustamissaan yrityksissä sen edelleen jakelusta. 
Kussakin työmaassa ja yrityksessä arvioitakoon mitkä havainnot koskevat 
heitä. Todettiin, että vastaanotto kaikkien yritysten työmailla oli erittäin 
myönteinen ja, että työmaiden työnjohto ja tsv olivat valmiita osallistumaan 
kierrokseen.
a) Tunnistekortteja veronumeroineen puuttui lähes kaikilla työmailla vaikka 

joka yrityksen sisäisissä ohjeissa on määrätty etunoja ennen lakisääteistä
ajankohtaa 1.3.2013. Myös tunnisteen näkyvillä olo todettiin vaikeaksi 
varusteiden vaihtamisen takia. Ainoa aina kyseeseen tuleva hyvä paikka 
todettiin olevan kypärässä. 

b) A-tikkaiden (yli 1 m) seisontavakavuutta tarkoittavia tukipalkkeja puuttui 
kaikilta työmailta tai ne olivat huonosti kiinnitettyjä. Todettiin myös, että 
niiden käyttö ahtaissa tiloissa ja esim. nurkissa on vaikeata.

c) Holvimuottikaluston oheistarvikkeiden nostohäkkien/fakkien 
kuormitettavuusmerkintöjä puuttui. Osan maahantuojista väite oli, että 



ne ovat vain kuljetukseen ja säilytykseen tarkoitettuja. Kokouksen kanta 
oli, että mikäli niissä on nostolenkit tai -korvakkeet, ne ovat 
nostoapuvälineitä.

d) Parvekkeen putoamissuojauksen mittaamisessa oli kahta tulkintaa, joko 
parvekkeesta yksi havainto tai joka sivusta havainto. Pitää yhtenäistää 
suuntaan tai toiseen. Pattingilla ohi parvekkeen ulkoreunojen ylettyvien 
kaiteen jatkojen todettiin olevan erityisen vaarallisia, roput tai liinat 
voivat tarttua niihin ja kaide pudota. Kaikkia poistettuja kaiteita ei ollut 
palautettu paikalleen.

e) Suihkutilaa ei saa käyttää rojuvarastona, koska suihku on myös ea-väline 
esim. pahassa betoniin tahrautumisessa.

f) Hiontaliikkeen työntekijöillä havaittiin esimerkillisesti raitisilmanaamarit
g) Suojaimista silmäsuojaimia puuttui kaikilla työmailla. Osalla oli myös 

huomioväriasujen puutteita. Koski erityisesti aliurakoitsijoiden 
työntekijöitä. 

h) Kaasupulloja oli tukematta useissa kohteissa. Todettiin, että esim. 
vähintään kolmen 33 kg:n pullon toisiinsa sitominen lyhyellä 
kuormaliinalla olisi hyvä menettely tulemiseen. Siellä, missä lämmitetään
nestekaasulla, tulee maanpinnan alapuolisissa tiloissa olla kaasuilmaisin 
(yksi havainto, että oli). 

i) Torninostureiden punnituskokeen säännöllisyydestä todettiin olevan 
epäselvyyttä. Ministeriön vahvistaman päiväkirjan mukaan se kuuluu 
viikkotarkastukseen. Kokeneen kuljettajan ja tsv:n vastaus asiaan oli, 
että asian voi hoitaa nostamalla tietyn painoisen elementin (painon 
oltava kiveen merkitty) ja tarkkaillen koneen oman vaakan ja kissan 
liikkumisrajojen totuuden mukaisuutta. Kuljettajan tulisi tuoda päiväkirja 
viikkotarkastuspäivänä tauolla alas tarkastettavaksi.

j) TR-mittauksessa tulee tarkastaa henkilönostinten tarkastuspöytäkirjat ja 
nostinten käyttöluvat. Saksilavojen kaiteiden portteja oli kytketty ylös 
nippusiteellä.

k) Telineistä puuttui telinekortteja. Telineitä oli väärin kasattuina. Telineiden
kaatumisenestotukia puuttui. Asennustelineiden nousuteitä puuttui. Tosin
todettiin niiden käytön hankaluus ahtaissa tiloissa ja esim. tönäreiden 
seassa. Hissikuilu- ja porrashuonelavojen kuormitettavuustietoja puuttui. 
Todettiin välttämättömäksi yrityksissä järjestää säännönmukaisesti 
telinekoulutuksia sekä telineiden kasaajille että niitä tarkastaville 
tsv:uille. 

l) Pölyisyyden mittaamisen aloitusajankohdissa oli yrityskohtaisia eroja. 
Muutamissa kohteissa hionnan aikaista kohde- tai muuta poistoa ei ollut 
järjestetty. Todettiin, että pölytyön tekemispaikat on osastoitava.

m) Oli tulkintaeroja kulkuteiden ulkopuolelle tehtyjen jätekasojen poistosta. 
Todettiin, että kaikki jäte, joka ei kuulu ko. työvaiheeseen on oltava 
poistettuna. Aliurakoitsijoiden omien jälkien siivoamisessa oli erityisesti 
puutteita. Oli tulkintaeroja siivoamisen tarkkuudesta.

n) Keskusteltiin alle metrin vesipenkki olevien ikkunoiden kaiteen 
ostamisesta valmiina jo elem. tehtaalta.

o) Joissain kohteissa oli kiitettävän runsaasti kerroskärryjä.
p) Eräässä kohteessa oli kerroksissa porrashuoneessa infotaulu, ea-välineet,

sammutin ja roska-astia keskitetysti. Opiksi muille.



Muistion vakuudeksi

Jorma Säynäväjärvi


