Rakennusteollisuus RT toimialojen jäsenyhdistysten (muut yhdistykset) toimenpiteet ja niiden mittaaminen
1. Rakennusteollisuus RT ry vastaa siitä, että kaikki alla määritellyt Rakennusteollisuus RT ry toimialojen jäsenyhdistyksille suunnatut toimenpiteet toteutetaan
joko RT-tasolla tai jäsenyhdistysten tasolla. Rakennusteollisuus RT ry sopii erikseen toimialojen jäsenyhdistystensä kanssa, tekevätkö ne erilliset
sitoumuksensa sopimukseen ja mitkä alla määritellyistä toimenpiteistä kukin jäsenyhdistyksistä sitoumukselleen valitsee, vai tehdäänkö kaikille toimialojen
jäsenyhdistyksille esimerkiksi yksi yhteinen sitoumus. Toimenpiteet valitaan sitoumukselle sitä tehtäessä.
Rakennusteollisuus RT toimialojen jäsenyhdistyksillä tarkoitetaan Talonrakennusteollisuus TRT ry:tä ja sen piiriyhdistyksiä, Infra ry:tä ja sen piiriyhdistyksiä,
Kattoliitto ry:tä, Lattian- ja seinänpäällysteliitto ry:tä, Pintaurakoitsijat ry:tä, Teollisuuden muurausurakoitsijat ry:tä, Talotekninen teollisuus ja kauppa ry:tä,
LVI-Tekniset urakoitsijat LVI-TU ry:tä, Rakennustuoteteollisuus RTT ry:tä, Betoniteollisuus ry:tä, Suomen tiiliteollisuusliitto ry:tä, Pientaloteollisuus PTT ry:tä,
KIVI ry:tä ja Teräsrakenneyhdistys ry:tä.
RT toimialojen jäsenyhdistykset voivat lisäksi lisätä sitoumukselleen uusia omia toimenpiteitä.

2. Rakennusteollisuus RT ry sopii erikseen toimialojen jäsenyhdistystensä kanssa, mitkä toimenpiteet ja listalla tarjolla olevat mittarit kukin
jäsenyhdistyksistä mahdolliselle sitoumukselleen valitsee. Sitoumukseen valitulle toimenpiteelle tulee valita vähintään yksi listalla tarjolla oleva mittari.
Kun kyseessä on määrällinen mittari, tulee sille ilmoittaa lähtötaso ja tavoitetaso sitoumusta tehtäessä. Toimenpiteelle on mahdollista luoda lisäksi itse omia
mittareita, mutta itse luodut mittarit eivät riitä toimenpiteen ainoiksi mittareiksi. Mittareita valittaessa on tärkeää huomioida, että kaikki sitoumuksessa
valitut ja myöhemmin sitoumussivustolla raportoitavat mittarit ovat julkisia.
3. Taulukossa esitetyt raportoinnin yhteydessä pyydettävät lisätiedot raportoidaan julkisesti sitoumussivustolla sen mittarin raportoinnin yhteydessä, mihin
lisätiedot liittyvät.

Toimenpide
a. kannustaa ja opastaa jäsenyrityksiään ja muita
jäsenorganisaatioitaan sitoutumaan sopimukseen
tekemällä erillisen sitoumuksen

Mittarit

Raportoinnin yhteydessä pyydettävät
lisätiedot, tarkennukset raportointiin

a1 Jäsenyritysten ja muiden jäsenorganisaatioiden
tekemät sitoumukset (määrä)

a2 On aktiivisesti kannustanut jäseniään
sitoutumaan sopimukseen ja viestinyt sopimuksesta
viestintäkanavillaan ja tapahtumissaan
(toteutunut/ei toteutunut)

Millaisia viestintätoimia on tehty?

b. tarjoaa jäsenistölleen, sopimusosapuolina olevien
yhdistysten tai muiden yhdistysten jäsenistölle
tietoa muun muassa markkinoilla tarjolla olevista
kierrätysmateriaaleista valmistetuista muoveista ja
muista pakkausratkaisuista ja niihin liittyvistä
mahdollisuuksista

b1 On tarjonnut monipuolisesti tietoa eri
tilaisuuksien yhteydessä (toteutunut/ei toteutunut)

Mitä tietoa, kuinka usein ja millaisissa
tilaisuuksissa on tarjottu?

b2 On tarjonnut monipuolisesti tietoa muissa
kanavissa (toteutunut/ei toteutunut)

Mitä tietoa, kuinka usein ja millaisissa
muissa kanavissa on tarjottu?

c. tuottaa tukimateriaaleja ja ohjeistusta sekä
osallistuu yhteisten ohjeistusten ja
tukimateriaalien laatimiseen, joiden avulla
yritykset, kunnat ja muut organisaatiot voivat
tehostaa rakennushankkeissa, urakoissa ja
rakentamisen toimitusketjussa tapahtuvaa
kalvomuovien kulutusta, erilliskeräystä ja
uudelleenkäyttöä, sekä edistää alan parhaiden
käytäntöjen käyttöönottoa ja
kierrätysmateriaaleista valmistettujen muovien,
sekä muiden pakkausratkaisuiden hyödyntämistä
omassa toiminnassaan

c1 On tuottanut tukimateriaaleja ja ohjeistusta
(toteutunut/ei toteutunut)

Mitä materiaaleja ja ohjeistusta on
tuotettu? Miten yrityksiä on
kannustettu hyödyntämään tuotettua
ohjeistusta ja materiaaleja?

c2 On osallistunut yhteisten ohjeistusten ja
tukimateriaalien laatimiseen (toteutunut/ei
toteutunut)

Minkä yhteisten materiaalien ja
ohjeistuksen laatimiseen on
osallistuttu? Miten yrityksiä on
kannustettu hyödyntämään tuotettua
ohjeistusta ja materiaaleja?

c3 Tilaisuudet, joissa yrityksiä on kannustettu
hyödyntämään laadittua ohjeistusta ja
tukimateriaaleja (määrä)

d. kannustaa jäsenistöään hyödyntämään
sopimuksen puitteissa laadittuja
koulutuskokonaisuutta, tukimateriaaleja ja
ohjeistuksia omassa toiminnassaan

d1 On kannustanut jäsenistöään osallistumaan
koulutukseen (toteutunut/ei toteutunut)

e. edistää yhteistyössä sopimusosapuolten kanssa
rakennus- ja kiinteistöalan yritysten ja muiden
organisaatioiden, kuntien ja erilaisten tämän
sopimuksen tavoitteiden saavuttamisen kannalta
merkittävien ratkaisujen tarjoajien välistä
yhteistyötä olemassa olevien toimintamallien ja
käytäntöjen kehittämiseksi, sekä uusien
toimintamallien, käytäntöjen ja
ratkaisuvaihtoehtojen tunnistamiseksi,
kehittämiseksi ja käyttöön ottamiseksi, sekä
toteuttavat yhteistyössä sopimusosapuolten
kanssa tilaisuuksia, missä jaetaan toimiviin
malleihin, käytäntöihin ja ratkaisuihin liittyvää
tietoa ja kokemuksia

e1 On aktiivisesti pitänyt eri kanavissa esillä
yhteistyömahdollisuuksia ja -tarvetta (toteutunut/ei
toteutunut)

d2 On kannustanut jäsenistöön hyödyntämään
tukimateriaaleja ja ohjeistuksia (toteutunut/ei
toteutunut)

Millaisia yhteistyömahdollisuuksia on
tunnistettu ja onko niihin tartuttu?

e2 On aktiivisesti nostanut viestinnässään ja
keskusteluissaan esiin konkreettisia
yhteistyötilanteita ja -mahdollisuuksia (toteutunut/ei
toteutunut)

e3 On ollut mukana toteuttamassa tilaisuuksia,
missä on jaettu toimiviin malleihin, käytäntöihin ja
ratkaisuihin liittyvää tietoa ja kokemuksia
(toteutunut/ei toteutunut)

Millaiset tilaisuudet ovat toimineet ja
onko niihin saatu laajasti eri tahoja
edustavia osallistujia?

f.

edistää yritysten ja muiden organisaatioiden sekä
kuntien välistä yhteistyötä ja tiedonjakoa liittyen
sopimuksen tavoitteiden edistämiseen julkisissa
hankinnoissa

f1 On järjestänyt tilaisuuksia yhteistyön ja
tiedonjaon edistämiseksi (määrä)

Ovatko tilaisuudet keränneet laajasti eri
tahoja edustavia osallistujia ja mitä
niistä on opittu?

f2 On edistänyt muilla tavoin yritysten ja muiden
organisaatioiden sekä kuntien välistä yhteistyötä ja
tiedonjakoa (toteutunut/ei toteutunut)

Millä tavoin?

g. viestii sopimuksen tavoitteista, hyödyistä,
sopimuksen puitteissa kerätystä tiedosta ja
saavutetuista tuloksista jäsenistölleen, sekä
yleisesti kiinteistö- ja rakennusalalla ja
rakentamisen toimitusketjussa

g1 On aktiivisesti viestinyt sopimuksesta
viestintäkanavillaan ja tapahtumissaan
(toteutunut/ei toteutunut)

Millaisia viestintätoimia on tehty ja
esimerkiksi missä tapahtumissa?

h. oma toimenpide, esim. muut toimenpiteet
kalvomuovien erilliskeräämisen, uudelleenkäytön
ja kierrättämisen ja niiden valmistelun
tehostamiseksi, kulutuksen optimoimiseksi ja
vähentämiseksi kestävästi, sekä
kierrätysmateriaaleista valmistettujen muovien
käytön edistämiseksi

Itse määritellyt mittarit (määrä tai toteutunut/ei
toteutunut)

