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Ammattiliitto Pro ry:n lausuma rakennustyön turvallisuutta koskevien säännösten uudistamiseen (asnro 
STM/473/2019) 
 
 
 
  

Ammattiliitto Pro kiittää mahdollisuudesta lausua otsikkoasiassa. Nähdäksemme Valtioneuvoston 
asetus rakennustyön turvallisuudesta 26.3.2009/205 on melko toimiva ja ajantasainen. Suuria 
päivittämistarpeita ei ole noussut jäsennystemme parista. Emme vastusta uudistustyötä ja olisim-
me siinä mielellämme mukana. Pidämme kuitenkin tärkeänä, että tavoitteena on työturvallisuuden 
parantaminen, eikä sääntelyn keventäminen. 
  
Jäsenkunnastamme on noussut joitain yksittäisiä muutosehdotuksia:  
  
5 § Turvallisuuskoordinaattori. Turvallisuuskoordinaattorin asema ja vastuut ovat edelleen hieman 
epäselviä käytännön rakennustyössä. Turvallisuuskoordinaattorin tulisi olla mukana jo suunnittelu-
vaiheessa, mutta käytännön tilanteissa rakennustyön aikainen turvallisuuskoordinaattori saatetaan 
määrätä tehtäväänsä vasta rakennustyön alkaessa. Mahdolliset laiminlyönyt voivat johtaa rikos-
oikeudelliseen vastuuseen ja se yleensä toteutuu rakennusvaiheessa, mutta syyt ongelmiin 
saattavat löytyä jo aikaisemmin. Usein turvallisuuskoordinaattorin tehtävään määrätään henkilö, 
jolla on runsaasti myös muita töitä. Tehtävän hoidosta ei makseta erillistä korvausta, eikä sitä 
arvosteta kovinkaan korkealle. Katsomme, että turvallisuuskoordinaattorin asemaa tulisi selkeyttää 
ja korostaa.    
 
Yleensäkin olisi tärkeää, että jo suunnitteluvaiheessa kiinnitettäisiin entistä enemmän huomiota, 
siihen, että työ voidaan myös toteuttaa turvallisesti. 
  
71 § Henkilösuojaimet 
Isot rakennusliikkeet edellyttävät, että heidän työmaillaan käytetään suojakypärää, jossa on 
leukahihna nelipistekiinnityksellä. Nämä yritykset myös edellyttävät, että työmaalla käytetään 
erillisiä suojalaseja. Nähdäksemme tämä on hyviä käytäntöjä ja selvyyden vuoksi ne olisi hyvä 
kirjata asetukseen. 
  
Nähdäksemme on perusteltua, että rakennustyömaalla käytetään aina turvajalkineita. Asetuksen 
ilmaisu ”yleensä” voitaisiin poistaa. Turvajalkineet ovat kehittyneitä Ja miellyttäviä käyttää. Eri 
valmistajien mallistosta löytyy turvajalkineita, jotka eivät ulkoisesti ja käyttömukavuudeltaan 
juurikaan eroa normaalista vapaa-ajan jalkineista.                         
  
Lisäksi haluamme kiinnittää huomiota epoksihartsin aiheuttamiin haittoihin. Käsityksemme mukaan 
epoksihartsi aiheuttaa lisääntyvässä määrin ammattitauteja, jotka olisi voi estää asiallisella 
suojautumisella. Pidämme perusteltuna, että epoksihartsia käsitteleviltä henkilöiltä edellytettäisiin 
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jonkinlaista todennettua osaamista, etenkin aineen turvallisen käytön ja haitoilta suojautumisen 
osalta.   
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