Märkäkorvan työsuojelutarkastus
Olin tarinan tapahtumahetkellä ollut rakennusalan työsuojelutarkastajana vasta pari kuukautta, joten olin tarkastajan työni
alkutaipaleella ja korvantaukset olivat kutakuinkin vielä märät tai ainakin reilun kosteat. Tein asiakasilmoituksen perusteella
yllätystarkastuksen erääseen kaupunkikeskustassa sijaitsevan kerrostalon saneeraustyömaalle. Ilmoittajan mukaan työmaalla
työskenneltiin telineillä ilman asianmukaista putoamissuojausta.
Työmaalle menin kello 11:30. Ajattelin näin seurata ruokatunnilta töihin siirtyviä työntekijöitä, miten ja missä henkilöt liikkuvat
siirtyessään työpisteilleen. Odoteltuani työmaan ulkopuolella hetken, sain todeta, ettei siellä kukaan liiku telineille tai
muuallekaan. Päätin siis mennä työmaalle sisään kyselemään vastaavaa työnjohtajaa ja työsuojeluvaltuutettua. Kyseiset henkilöt
löytyivätkin edelleen ruokailemasta, työmaalla olikin tapana pitää ruokatunti tavanomaisesta poiketen kello 11:30 - 12:00.
Esiteltyäni itseni ja asiani sovimme työnjohtajan kanssa että aloitamme tarkastuksen hänelle varatussa ”työmaatoimistossa”
kerrostalon kellarissa kello 12:00. Kulutin vartin aikaani hyvässä hengessä jutustellen ruokailevien työntekijöiden kanssa itse
kahvitellen, työntekijät kun kahviaan tarjosivat. Kello tuli pykälään ja siirryimme vastaavan työnjohtajan ja työsuojeluvaltuutetun
kanssa toimistoon aloittamaan tarkastuksen.
Emme olleet päässeet asialistalla kovin pitkälle kun toimistoon käveli ”isännän” oloisesti pienikokoinen mutta huomattavan
tuohtunut mies. Ennen kuin kerkesin tervehtiä ja esitellä mahdollisesti asiani alkoi kyseinen henkilö kuuluvaan ääneen ja isoilla
kirjaimilla pauhaamaan: - MITÄ TÄMÄ PELLEILY ON! TARKASTUKSISTA ON AINA SOVITTAVA ETUKÄTEEN JA TYÖMAAN EHDOILLA

MILLOIN SOPII TULLA! ETTE TE VOI VAIN TULLA KIIREISELLE TYÖMAALLE JA ALKAA MÄÄRÄILEMÄÄN MITÄÄN TARKASTUKSIA ILMAN
ENNAKKOON SOPIMISTA! ME OLLAAN AIKATAULUSTA PERÄSSÄ JA TYÖSUOJELUVALTUUTETUN PITÄISI OLLA YLÄKERRASSA
LAATOITTAMASSA, ETTÄ SAADAAN AIKATAULU KIINNI!
Muutenkin kesäisen tunkkaisen kerrostalon kellarin lämpötila nousi kerralla muutaman asteen, kun tämä entinen herrasmies
päästeli pahimpia höyryjään ilmoille. Meuhkaamisen väliin pyrin esittelemään itseäni ja asiani. Yritin kertoa, ette teemme
tarkastuksia sovitusti, ennakkoilmoituksella tai ilman ilmoitusta, kuten laki työsuojelun valvonnasta ja työpaikan
työsuojeluyhteistoiminnasta mahdollistaa. Tämä ei tilannetta rauhoittanut, vaan meuhkaaminen jatkui kutakuinkin samanlaisena:

- TIEDÄTKÖ SINÄ PALJONKO TÄLLÄISET TURHUUDET MINULLE MAKSAA!? TÄÄLLÄ EI OLE MITÄÄN SELLAISTA MINKÄ TAKIA TÄÄLLÄ

PITÄISI MITÄÄN TARKASTUKSIA SUORITTAA! OLETTEKO ALKANEET KYTTÄÄMÄÄN MEITÄ KUN PARI VIIKKOA SITTEN OLI KÄYTY TOISELLA
MEIDÄN TYÖMAALLA…
Tässä vaiheessa aloin hahmottamaan, että kyseessä oli yrityksen omistaja tai ainakin osakas. Myös hänen kommenttinsa ”täällä
ei ole mitään tarkastettavaa”, kilisytteli joitain kelloja, jonka vuoksi katsoin, että tarkastus viedään loppuun asti perusteellisen
työmaakierroksen kera. Pyysinkin kyseistä henkilöä liittymään tarkastukseen, että saamme vietyä sen sujuvasti loppuun. Tässä
vaiheessa huomasin työsuojeluvaltuutetun katselevan lattiaan pitäen kättään otsallaan. Samalla hän nosti katseensa ja sanoi
johtajalle: - Anna jo olla, tehtävähän tämä on.
Työsuojeluvaltuutetun myötähäpeä yrityksen omistajan puolesta oli käsin kosketeltavaa. Kyseinen johtaja tokaisi minulle jo
hiukan pienemmillä desibeleillä: - Minulla ei ole aikaa tällaisiin, tärkeämpiäkin tekemisiä löytyy , poistuen tilasta ja tilanteesta
uhmakkaasti kantojaan kopistellen.
Teimme vastaavan työnjohtajan ja työsuojeluvaltuutetun kanssa tarkastuksen loppuun. Tarkastuksen saldona löytyi kuusi
toimintaohjeen arvoista havaintoa. Eli kyllä sieltä nyt jotain tarkastettavaa löytyi, vaikka yrittäjä olikin toista mieltä.
Tuona aamuna tuoreen tarkastajan korvantaukset saivatkin tehokuivausta haastavan asiakastilanteen muodossa. Tärkeimpänä
viisautena jatkoa ajatellen opin, että maltti ja asiallisuus tällaisia tilanteita kohdattaessa ovat ensiluokkaisen tärkeitä.
Tarinan kertoi nimimerkki Se koira älähtää, kehen kalikka kalahtaa

