
 

 

 

 

 

 

 

 

 

PUNKALAITUMEN KUNTA 

KATUVALAISTUKSEN SANEERAUSURAKKA 2021 

TURVALLISUUSASIAKIRJA 

9.2.2021 

  



2 
 

Sisällys 
1. YLEISTÄ ...................................................................................................................................................... 3 

1.1. Turvallisuusasiakirjan tarkoitus ......................................................................................................... 3 

1.2. Päätoteuttaja ..................................................................................................................................... 3 

1.3. Töiden yhteensovitus ........................................................................................................................ 3 

1.4. Yhteyshenkilöt ................................................................................................................................... 3 

2. TYÖALUE JA SEN OLOSUHTEET .................................................................................................................. 4 

2.1. Työalue .............................................................................................................................................. 4 

2.2. Liikenne .............................................................................................................................................. 4 

2.3. Ympäristö ........................................................................................................................................... 4 

3. VAARAA AIHEUTTAVAT TYÖVAIHEET ........................................................................................................ 4 

3.1. Hankkeen tyypilliset työturvallisuusriskit .......................................................................................... 5 

4. RAKENNUSTYÖN SUORITUSVAATIMUKSIA................................................................................................ 5 

4.1. Yleistä työn suorituksesta .................................................................................................................. 5 

4.2. Pätevyysvaatimukset ......................................................................................................................... 6 

4.3. Sähkötyöt ........................................................................................................................................... 6 

4.4. Henkilönsuojaimet ............................................................................................................................. 6 

4.5. Rakennustyövälineet, koneet ja laitteet ............................................................................................ 7 

4.6. Terveydelle ja ympäristölle haitalliset aineet ja materiaalit ............................................................. 7 

 

 

  



3 
 

1. YLEISTÄ 
 

1.1. Turvallisuusasiakirjan tarkoitus 

 

Tämä turvallisuusasiakirja on rakennustyön turvallisuudesta annetun valtioneuvoston asetuksen 

(VNa 205/2009) mukainen rakennustyön suunnittelua ja valmistelua sekä rakennustyön toteutta-

mista varten laadittu asiakirja. 

 

Asiakirjan tarkoituksena on antaa rakennushankkeen ominaisuuksista ja luonteesta aiheutuvat ja 

sen toteuttamiseen liittyvät tarpeelliset turvallisuustiedot. 

 

Tämä asiakirja on urakka-asiakirjojen liite ja se täydentää teknisten asiakirjojen työsuoritusta koske-

via määräyksiä. 

 

Työmaalla toimivan urakoitsijan ja itsenäisen työnsuorittajan on noudatettava tilaajan laatimaa tur-

vallisuusasiakirjaa ja siinä esitettyjä turvallisuusmääräyksiä ja muita velvoitteita.  

 

1.2. Päätoteuttaja 

 

Katuvalaistusurakoitsija toimii tässä urakassa pääurakoitsijana ja toimii lainsäädännön (VNa 

205/2009) tarkoittamana päätoteuttajana ja vastaa päätoteuttajan velvollisuuksista. Tilaajalle ei siirry 

tämän työturvallisuusasiakirjan perusteella mitään päätoteuttajan tätä urakkaa koskevia velvoitteita. 

 

1.3.  Töiden yhteensovitus 

. 

Hankkeelle varattu työaika on ilmoitettu tarjouspyynnössä. Päätoteuttajan on otettava huomioon työ-

järjestelyissä ja työvaiheiden ajoituksessa turvallisuuden vaatimukset. 

 

1.4. Yhteyshenkilöt 

 

Urakoitsijan tulee ilmoittaa tilaajalle rakennustyön turvallisuudesta vastaavien henkilöiden nimet ja 

yhteistiedot ennen urakan aloittamista.  

 

Tilaajan asettama VNa 205/2009 mukainen turvallisuuskoordinaattori tässä urakassa on kunnanra-

kennusmestari Kari Isokivijärvi. 
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2. TYÖALUE JA SEN OLOSUHTEET 
 

2.1. Työalue 

 

Työalueet muodostuvat kunnan tavanomaisesta tie- ja katuverkosta. Urakka on suoritettava ja työ-

maa järjestettävä siten, ettei siitä aiheudu tarpeetonta haittaa, esteitä tai viivästyksiä liikenteelle, 

jalankulkijoille ja työmaan vaikutuspiirissä olevalle liiketoiminnalle. Työmaalla työskenneltäessä on 

huomioitava nykyinen asutus ja heidän kulkemisensa tonteilleen. 

 

2.2. Liikenne 

 

Työalueilla ja niiden läheisyydessä on ajoneuvoliikennettä, jalankulkijoita ja pyöräilijöitä. Urakoitsija 

vastaa työnaikaisista liikennejärjestelyistä ja työalueiden suojauksesta asettamalla esimerkiksi lii-

kenteenohjauslaitteita ja sulkupuomeja. Työmaan sulkulaitteista yms. tulee ilmetä työtä suorittavan 

päätoteuttajan nimi ja puhelinnumero. 

 

2.3. Ympäristö 

 

Päätoteuttajalle kuuluu työstä johtuva ympäristön puhtaanapito. Työt on järjestettävä siten, että ym-

päristölle ei aiheudu tarpeettomia likaantumisesta aiheutuvia vaikutuksia. Urakassa syntyvä ongel-

majäte ja lamput on otettava talteen huolellisuutta ja ympäristöviranomaisen ohjeita ja määräyksiä 

noudattaen sekä toimitettava ne niitä vastaanottavaan, luvanvaraiseen keräyspaikkaan. Työssä syn-

tyvän ongelmajätteen käsittelyssä ja talteenotossa on noudatettava kaikkia viranomaismääräyksiä 

ja – ohjeita. 

 

3. VAARAA AIHEUTTAVAT TYÖVAIHEET 
 

Työkohteen rakennustyöt käsittävät tyypillisiä katuvalaistuksen saneerausrakentamista. Katuvalais-

tuksen saneerausrakentamisen tyypilliset turvallisuusriskit liittyvät esim. henkilönosturilla tehtävän 

työn suorittamiseen. Urakoitsijan tulee myös varmistaa, että työntekijät osaavat käyttää turvallisesti 

henkilönostinta nosturin käyttöohjeen mukaisesti. 

 

Kaapeleiden esiin kaivaminen ja työskentely jännitteisten ilmajohtojen läheisyydessä ovat urakan 

suorittamiseen liittyvä turvallisuusriski. Työkohteissa ja niiden läheisyydessä olevat sähkö-, lämpö-, 

tietoliikenne-, vesi-/viemäriverkot ja maanalaiset rakenteet on selvitettävä ja huomioitava työssä. 
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Työntekijöiden tulee käyttää henkilökohtaisia suojavarusteita sekä noudattaa työturvallista työsken-

telytapaa ja annettuja turvallisuusohjeita. 

 

Päätoteuttajan on tehtävä ennen rakennustöiden aloittamista kirjallisesti työturvallisuutta koskevat 

suunnitelmat, joiden mukaan työt, työvaiheet ja niiden ajoitus järjestetään mahdollisimman turvalli-

siksi ja ettei niistä aiheudu vaaraa työmaalla työskenteleville eikä muille työn vaikutuspiirissä oleville. 

 

Käsiteltäessä elohopeahöyrylamppujen on työn suorittajan suojauduttava mahdolliselta amalgaa-

milta. Olemassa olevat puupylväät saattavat sisältää terveydelle haitallisia aineita.  

 

3.1. Hankkeen tyypilliset työturvallisuusriskit 

 

Työsuoritukseen liittyviä tyypillisiä työturvallisuusriskejä: 

− työskentelyalueella on verkkoyhtiön 20 kV:n avolinjoja, joiden läheisyydessä on noudatettava 

erityistä varovaisuutta ja käytönjohtajan määräyksiä 

− nostureiden tukijalkojen alustan kestävyys on tarkistettava ennen nostotapahtumaan ryhtymistä 

− puutteellisten varoitusmerkkien ja suojarakenteiden puuttumisesta aiheutuvat onnettomuudet si-

vullisille 

− koneiden ja työntekijöiden liikkuminen liikennealueilla ja niiden läheisyydessä 

 

4. RAKENNUSTYÖN SUORITUSVAATIMUKSIA 
 

4.1. Yleistä työn suorituksesta 

 

Ennen työn aloittamista urakoitsijan on selvitettävä urakka-alueella sijaitsevat ulkovalaistusjohdot ja 

laitteet sekä muiden verkon haltijoiden johdot ja laitteet ja niiden vaatimat turvallisuusmääräykset. 

 

Yleisiä vaatimuksia työturvallisuudesta ja henkilöiden vastuista on annettu mm. seuraavissa sää-

döksissä: 

 

− Työturvallisuuslaki 738/2002 

− VNa rakennustyön turvallisuudesta 205/2009 

− Työsopimuslaki 55 /2001 

− VNp työssä käytettävien koneiden ja työvälineiden hankinnasta, turvallisesta käytöstä ja tar-

kastamisesta 856/98 
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− Vna työvälineiden turvallisesta käytöstä ja tarkastamisesta 403/2008 

− VNp Henkilösuojaimista 1406/1993 

− VNp Henkilösuojainten valinnasta ja käytöstä työssä 1407/1993 

− VNp Henkilönostoista nosturilla ja haarukkatrukilla 793/1999 

 

4.2.  Pätevyysvaatimukset 

 

Asentajien tulee olla riittävän kokeneita annettuja työtehtäviä suorittamaan. Nostolaitteen kuljettajan 

tulee olla täysi-ikäinen ja hänellä tulee olla valtioneuvoston työvälineiden turvallisesta käytöstä ja 

tarkastamisesta annetun asetuksen (VNa 403/2008) mukainen pätevyys. 

 

Henkilönostimen kuljettamiseen vaaditaan työnantajan kirjallinen lupa. Luvassa tulee eritellä, minkä 

tyyppisten henkilönostimien käyttöön lupa on tarkoitettu. Ennen luvan antamista työnantajan on var-

mistettava, että työntekijällä on riittävä kyky ja taito lupaan kuuluvan laitteen käyttämiseen. 

 

Tilaaja edellyttää, että työhön osallistuvilla henkilöillä on voimassa olevat tieturvakortit. Urakoitsijan 

on esitettävä työhön käytettävien asentajien osalta tieturva 1- pätevyydet ja vastaavan työnjohtajan 

osalta tieturva 2 - pätevyys. 

 

4.3. Sähkötyöt 

 

Sähkötöiden suorittamisessa noudatetaan hyvää asennustapaa ja kulloinkin voimassa olevia lakeja, 

asetuksia, sähkölaite- ja asennusstandardeja sekä alueen jakeluverkonhaltijan erityisohjeita. 

 

4.4. Henkilönsuojaimet 

 

Työ on järjestettävä siten, ettei siitä aiheudu vaaraa työmaalla työskenteleville. Jos tapaturman tai 

sairastumisen vaaraa ei voi välttää tai rajoittaa riittävästi teknisillä työolosuhteisiin kohdistuvilla suo-

jelutoimenpiteillä tai työn organisoinnilla, työnantajan on hankittava työntekijöiden käyttöön henkilön- 

suojaimet (katso Vnp 1407/93). Kuhunkin työvaiheeseen liittyvien henkilönsuojainten valinnan ja 

käytön tulee perustua urakoitsijan suorittamaan vaaranarviointiin. 

 

Sähkötöissä tarvittavat suojavälineet määritellään standardissa SFS 6002. Katu-/ tiealueella työs-

kentelevältä työntekijältä edellytetään standardin SFS EN 471 mukaista näkyvää varoitusvaatetusta. 
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4.5. Rakennustyövälineet, koneet ja laitteet 

 

Työvälineiden ja koneiden sekä muiden rakennusvälineiden tulee olla tarkoituksenmukaisia ja niiden 

tulee täyttää työturvallisuudelle asetetut ne vaatimukset, joita jatkuvalta pysyväisluontoiselta työltä 

edellytetään. Ne on tarvittaessa varustettava sellaisilla apulaitteilla, ettei käsiteltäville tarvikkeille, 

valmiille työn osalle tai ympäristölle aiheuteta vahinkoa. 

 

4.6.  Terveydelle ja ympäristölle haitalliset aineet ja materiaalit 

 

Päätoteuttaja vastaa, että työmaalla noudatetaan voimassa olevia työntekijöiden suojaamista kos-

kevia asetuksia ja määräyksiä. Vastuu käsittää myös työssä käytettävien aineiden ja materiaalien 

ympäristönsuojelun huomioon ottamisen. 

 

 

Punkalaitumella 9.2.2021 Tekninen toimi. 

 

 

 


