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0 YHTEYSTIEDOT 

0.1 Tilaaja ja rakennuttaja 

Punkalaitumen kunta (Y-tunnus 0138037-5) 
Vesihuoltolaitos 
Vesilahdentie 5 
31900 PUNKALAIDUN 

 
Tekninen johtaja Satu Alajärvi 
puh.  040 645 2141 

 
email: satu.alajarvi@punkalaidun.fi 

0.2 Valvonta 

Punkalaitumen kunta (Y-tunnus 0138037-5) 
Vesihuoltolaitos 
Vesilahdentie 5 
31900 PUNKALAIDUN 

 
email: etunimi.sukunimi@punkalaidun.fi 

0.3 Turvallisuuskoordinaattori 

Nimetään urakkasopimuksen tekemisen yhteydessä. 

0.4 Pääsuunnittelija 

Sweco Infra & Rail Oy (Y-tunnus 299 8506-9) 
PL 453, 33101 Tampere 

Reijo Haronen 
puh. 040 586 1307 
 
email: reijo.haronen@sweco.fi 

0.5 Muut suunnittelijat 

Nimetty asiakirjoissa.  
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1 RAKENNUSKOHDE 

1.1 Rakennuskohteen nimi 

Kanteenmaan pohjavedenottamon raudan ja mangaanin poistolaitos, uudisrakennus 

1.2 Rakennuskohteen sijainti 

Rakennuskohde sijaitsee Ollulankankaalla: Ollulankankaantie, Punkalaidun 

Kiinteistötunnus: 619-410-9-41 

1.3 Yleiskuvaus rakennuskohteesta 

Raudan ja mangaanin poistolaitos (/painesuodatuslaitos) 

Uudisrakennus rakennetaan toiminnassa olevan hidassuodatuslaitoksen viereen ja 

liitetään nykyiseen vesilaitokseen. Nykyinen vedenotto on noin 350 m3/d. Olemassa olevat 

rakenteet on esitetty asemapiirroksessa. Nykyinen vedenottamo pidetään käytössä urakan 

aikana, mikäli vedenjakelu sitä edellyttää. 

Rakennuspaikka sijaitsee I-luokan pohjavesialueella (Huhtamo-Kanteenmaa 0210251).  

Uudisrakennukselle on haettu rakennuslupa, joka perustuu vesilaitoksesta vuonna 2020 

laadittuun yleissuunnitelmaan. 

Kulku työmaalle tapahtuu Ollulankankaantieltä. Alueen käyttöä rajoittaa vesilaitoksen 

liikenne ja huolto. Vedenkäsittelyrakennus rakennetaan vedenottamoalueelle. Alue on 

aidattu ja kohteessa on kameravalvonta. 

 

2 TURVALLISUUSVALVONNAN OSAPUOLET 

2.1 Tilaaja ja rakennuttaja 

Tilaaja ja rakennuttaja on Punkalaitumen kunta. Tässä asiakirjassa rakennuttajalla 

tarkoitetaan asiakirjassa nimettyä tai tilaajaorganisaation tehtävään valtuuttamaan 

henkilöä, jolla on yrityksen puolesta nimenkirjoitusoikeus.  

Tilaajalle, rakennuttajalle tai asiakirjan laatijalle ei siirry tämän turvallisuusasiakirjan 

perusteella mitään päätoteuttajan velvoitteita. 

2.2 Pääurakoitsija ja päätoteuttaja 

Pääurakoitsija toimii rakennusurakan päätoteuttajana, joka käyttää työmaalla todellista 

määräysvaltaa sekä vastaa päätoteuttajan turvallisuustehtävistä Vna 205/2009 määrää-

mällä tavalla ja rakennusurakan yleisten sopimusehtojen mukaisesti YSE1998, ellei sopi-

muksessa toisin mainita. 
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Urakoitsijalla tarkoitetaan rakennustyön pääurakoitsijaa ja päätoteuttajaa, joka nimetään 

urakkasopimuksessa.  

Päätoteuttaja nimeää työmaalle työturvallisuuden vastuuhenkilön ja vastaavan mestarin 

sekä työmaan työturvallisuusorganisaatio. Henkilöt kirjataan urakkasopimukseen. 

2.3 Urakoitsijat ja työntekijät 

Urakoitsijalla tarkoitetaan myös pääurakoitsijaan sopimussuhteessa olevia sivu-urakoitsi-

joita ja aliurakoitsijoita sekä rakennuttajaan sopimussuhteessa olevia urakoitsijoita tai toi-

mittajia, jotka toimivat työmaalla. 

Päätoteuttaja on velvollinen huolehtimaan, että kaikki työntekijät, urakoitsijat ja toimittajat 

tuntevat työmaan turvallisuussuunnitelmat mukaan lukien riskit, toimintatavat sekä turval-

lisuussäännöt ja -ohjeet ja omalta osaltaan huolehtivat työturvallisuudesta. 

Sopimussuhteiset urakoitsijat ja toimijat ovat velvollisia selvittämään päätoteuttajan 

kanssa miltä osin turvallisuussäännöt ja menettelytapaohjeet koskevat myös heidän työ-

suorituksiaan. 

2.4 Rakennuttajan turvallisuuskoordinaattori 

Rakennuttaja nimeää kohteelle rakennuttajan turvallisuuskoordinaattorin, joka huolehtii 

rakennuttajan turvallisuustehtävistä rakennusaikana. Tehtävään nimetty henkilö kirjataan 

urakkasopimukseen. 

Turvallisuuskoordinaattorin on oltava perehtynyt rakennuskohteeseen laadittuihin 

sopimuksiin, urakka-asiakirjoihin ja suunnitelmiin ennen rakennustöiden aloittamista. 

Turvallisuuskoordinaattori huolehtii rakennuttajan turvallisuusasioiden hoidosta 

hankkeessa ja turvallisuusasiankirjojen ajantasaisuudesta rakennustöiden aikana sekä 

valvoo rakennuttajan puolesta rakennustyömaan turvallisuussuunnitelmien 

noudattamisesta Vna 205/2009 mukaisesti. 

2.5 Aluehallintovirasto 

Päätoteuttajan on tehtävä ennakkoilmoitus alueella toimivan aluehallintoviraston (AVI) 

työsuojelun vastuualueelle ja annettava ennakkoilmoitus tiedoksi myös rakennuttajalle ja 

turvallisuuskoordinaattorille.   

Urakkakohde kuuluu Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston toiminta-alueeseen. 

Aluehallintoviraston yhteystiedot: 

Toimipaikka:  Tampereen toimipaikka 

Postiosoite:  PL 5, 13035 AVI 

Käyntiosoite:   Yliopistonkatu 38, 33100 Tampere 

Puhelin:   0295 018 450 

Sähköposti:  kirjaamo.lansi@avi.fi 
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Työsuojelun yhteystiedot:  

Toimipaikka:  Tampereen toimipaikka 

Postiosoite:  PL 10, 13035 AVI 

Käyntiosoite:   Yliopistonkatu 38, 33100 Tampere 

Puhelin:   0295 016 620 

Sähköposti:  tyosuojelu.lansi@avi.fi 

 

3 TURVALLISUUSASIAKIRJA 

3.1 Turvallisuusasiakirjan tarkoitus 

Turvallisuusasiakirja perustuu työmaata varten laadittuun urakkaohjelmaan ja 

rakennussuunnitelmiin sekä suunnitelma-asiakirjoissa esitettyihin työsuoritusta koskeviin 

määräyksiin.  Asiakirjan käyttäminen muussa yhteydessä on kielletty. 

Asiakirja perustuu rakennustyön turvallisuudesta annettuihin säädöksiin ja voimassa 

olevaan lainsäädäntöön, mm: Työturvallisuuslaki (738/2002), Valtioneuvoston asetus 

rakennustyön turvallisuudesta (205/2009) sekä muihin rakennustyön turvallisuudesta 

annettuihin säädöksiin, kuten mm. painelaitelakiin (1144/2016), kemikaaliturvallisuuslakiin 

(390/205, 856/2012, 685/2015), sähköturvallisuuslakiin (410/1996) ja Vnp:n päätökseen 

henkilösuojainten valinnasta ja käytöstä työssä (1407/1993). 

Tässä asiakirjassa on käsitelty urakkakohteeseen liittyviä työturvallisuusriskejä ja 

työvaiheisiin liittyviä vaaroja, jotta urakoitsijat voivat varautua niihin ja toimia voimassa 

olevien lakien, säädösten ja viranomaisten ohjeiden mukaan. Rakennustyömaan tyypilliset 

ongelmat ja turvallisuusriskit sekä työturvallisuuslainsäädäntö oletetaan olevan 

päätoteuttajan ja urakoitsijoiden tiedossa ennen työhön ryhtymistä. 

Pääurakoitsija vastaa kohteen teknisestä suunnittelusta ja suunnitelmien toteutukseen ja 

käyttöön liittyvästä turvallisuusasioista rakennustyön turvallisuudesta annetun asetuksen 

(Vna 205/2009) mukaisesti. Päätoteuttajan on velvollinen tarkastamamaan tässä 

asiakirjassa mainittujen lakien ja asetusten ajantasaisuus sekä kohdekohtaiset 

erityisvaatimukset turvallisuussuunnitelman laatimisen yhteydessä ennen työhön 

ryhtymistä. 

3.2 Rakennustöiden turvallisuussuunnittelu 

Rakennuttaja on laatinut rakennuskohteen suunnittelua ja hankintaa varten tämän 

Rakennuttajan turvallisuusasiakirjan (/urakkaohjelman turvallisuusliite). Asiakirja sisältää 

rakennusurakan turvallisuuteen liittyviä tietoja ja se liitetään urakkasopimukseen. 

Päätoteuttaja laatii työmaalle turvallisuussuunnitelman ja hyväksyttää sen rakennuttajan 

turvallisuuskoordinaattorilla ennen töiden aloittamista. Päätoteuttaja toimittaa työmaan 

turvallisuussuunnitelmat Rakennuttajan turvallisuuskoordinaattorille, joka päivittää tiedot 
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rakennuttajan asiakirjaan tarpeen mukaan.  

Rakennuttajan laatiman Rakennuttajan turvallisuusasiakirjan ylläpidosta ja päivittämisestä 

vastaa rakennuttajan nimeämä rakennuttajan turvallisuuskoordinaattori. 

3.3 Päätoteuttajan työturvallisuusvelvollisuudet 

Päätoteuttajan velvollisuudet ja tehtävät perustuvat Valtioneuvoston asetukseen 

rakennustyön turvallisuudesta Vna 205/2009 ja Rakennusurakan yleisiin sopimusehtoihin 

YSE1998. 

Päätoteuttaja laatii työmaata koskevat turvallisuusohjeet ja antaa turvallisuusmääräykset. 

Päätoteuttaja huolehtii työvaiheiden yhteensovittamisesta laadituissa asiakirjoissa 

määritetyllä tavalla siten että töiden järjestelyssä ja työvaiheiden ajoituksessa otetaan 

huomioon työturvallisuuden vaatimukset ja että työt voidaan tehdä turvallisesti ja 

aiheuttamatta vaaraa työmaalla työskenteleville tai muille työn vaikutuspiirissä oleville.  

Töiden vaiheet ja etenemisen kannalta kriittiset tehtävät on aikataulutettava siten, että 

töiden tai olosuhteiden muutoksista johtuviin häiriöihin on varattu riittävästi pelivaraa. 

Päätoteuttajan tehtävänä on huolehtia ja varmistaa, että jokainen työmaalla toimiva 

työntekijä, tilaajan tai käyttäjän edustaja tai elinkeinonharjoittaja on perehdytetty työmaan 

turvallisuusohjeisiin ennen heidän tuloaan työmaalle ja että jokainen työmaalla 

työskentelevä työntekijä on työtapaturmavakuutettu. 

Työmaalla toimivat aliurakoitsijat ovat velvollisia noudattamaan urakoitsijan antamia ohjeita 

töiden järjestelyistä ja osallistumaan päätoteuttajan järjestämään opastukseen ja työmaan 

turvallisuusohjeisiin perehdyttämiseen. 

Päätoteuttaja pitää ajan tasalla olevaa luetteloa työmaan turvallisuudesta vastaavista 

henkilöistä. Tähän luetteloon merkitään kaikkien työmaalla työskentelevien osapuolten ja 

mahdollisesti kolmansien osapuolten turvallisuudesta vastaavat henkilöt. 

3.4 Noudatettavat työsuojelusäädökset 

Rakennuskohteessa noudatettavien sääntöjen on perustuttava Suomen 

työsuojelulainsäädäntöön ja ne on oltava nähtävällä työmaalla kirjallisina.  

Työmaalla sovellettavaa lainsäädäntöä on mm.: 

- Valtioneuvoston päätös henkilösuojainten valinnasta ja käytöstä työssä (1407/1993). 

- Työturvallisuuslaki (738/2002) 

- Valtioneuvoston asetus elementtirakentamisen työturvallisuudesta (578/2003) 

- Laki työturvallisuuslain muuttamisesta (1199/2005) 

- Valtioneuvoston asetus työvälineiden turvallisesta käytöstä ja tarkastamisesta 

(403/2008) 

- Räjähdystyöt (423/2016, Vna 644/2011)  

- Asbestityöt (684/2015, 798/2015) 
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- Sähköturvallisuuslaki (1135/2016)  

- Laki vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta (390/2005) 

Päätoteuttajan on tarkistettava työmaan työturvallisuuteen liittyvät säädökset ja niiden 

voimassaolo lainsäädännöstä sekä tiedotettava mahdollisista poikkeamista ja muutoksista. 

Päätoteuttajan katsotaan perehtyneen huolellisesti ja asiantuntemuksella rakennuttajan 

turvallisuusasiakirjaan ja annettuihin ohjeisiin sekä rakennusmenetelmistä ja 

rakennusmateriaaleihin liittyviin ohjeisiin ja tuotevastuisiin ennen urakkasopimuksen 

allekirjoittamista. 

3.5 Luvat ja luvanvaraiset työt 

Ellei sopimusasiakirjoissa toisin mainita, tilaaja hankkii rakennuskohteelle rakennusluvan 

ja sijoitusluvat. 

Pääurakoitsija huolehtii muiden työsuoritukseen liittyvien lupien hankkimisesta ja 

ilmoitusten tekemisestä ja niistä aiheutuvista kustannuksista. Päätoteuttaja huolehtii ja 

varmistaa, että kaikki työmaan toimijat ovat perehtyneet lupiin ja sopimukseen ja toimijoilla 

on asianmukaiset luvat ja pätevyys sekä tarvittava käytännön kokemus kyseisiin tehtäviin. 

 

4 TURVALLISUUSSÄÄNNÖT 

4.1 Tiedot rakennusalueesta ja olosuhteista 

4.1.1 Yleistä 

Rakennuskohde sijaitsee käytössä olevalla pohjavedenottamolla ja pohjavesialueella.  

Vesilaitoksen pihassa on vesijohto- ja viemärilinjojen lisäksi maanalaisia sähkö- ja telekaa-

peleita, kaukolämpöputkia ja muita putkia. Putket ja johdot on paikannettava ennen raken-

nustöihin ryhtymistä. Lisäksi rakennuskohteen välittömässä läheisyydessä on pohjavesi-

kaivoja. Vesilaitoksella on käyttöön ja huoltoon liittyviä toimintoja rakentamisen aikana. 

Vesilaitoksesta ja kaivoista on käytettävissä vanhat rakennussuunnitelmat. Vanhoissa 

suunnitelmissa esitettyjen mittojen ja rakenteiden oikeellisuudesta ei ole varmuutta. Alue 

on aidattu ja kohteessa on kameravalvonta. 

Prosessitekniikan rakennus- ja asennustyöt tehdään puolivalmiissa rakennuksessa. 

Urakkaohjelmassa ja työkohtaisessa työselityksessä on esitetty työhön liittyviä järjestys- 

ja turvallisuusmääräyksiä. 

4.1.2 Töiden suunnittelu 

Töitä suunnitellessa on otettava huomioon rakennuskohteen lisäksi työvälineisiin, työsuo-

rituksiin ja ympäristöolosuhteisiin liittyvät riskit.  
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Seuraavat suunnitelmat kuuluvat tarvittaessa työmaan aikaisiin suunnitelmiin, esim: 

- raivaus- ja purkutyösuunnitelma 

- rakennustöihin liittyvät työ- ja asennussuunnitelma 

- rakennusmateriaalien, valmisosien ja elementtien varastointi, nostosuunnitelma ja 

laadunvarmistus, elementtien asennussuunnitelma sekä betonin laadunvarmistus-

suunnitelma 

- telinesuunnitelma 

- kaivantosuunnitelma 

- työmaan pelastussuunnitelma 

- turvallisuussuunnitelma 

- jätehuoltosuunnitelma 

Suunnitelmien tarve määritetään työmaan luonteen ja tehtäväkohtaisesti sekä tilaajan 

vaatimusten ja viranomaismääräysten mukaisesti. 

4.1.3 Nykyinen kunnallistekniikka  

Nykyinen kunnallistekniikka pidetään toimintakunnossa ja käytössä. 

Työkohteessa sijaitsee käytössä olevaa yhdyskuntatekniikkaa, kuten: 

- maanalaisia paineellisia ja paineettomia vesi- ja viemärilinjoja  

- maakaapeleita (sähkö, tiedonsiirto) 

- kaukolämpöputkia 

Lisätietoja alueen yhdyskuntatekniikan rakenteista saa niiden ylläpitäjiltä ja tilaajalta. Put-

ket ja johdot sekä sulut on paikannettava ennen rakennustöihin ryhtymistä. 

4.1.4 Liikenne 

Kulku työmaalle hoidetaan pääasiassa Ollulankankaantien nykyisen liittymän kautta.  

Työalueella on rakennustyön aikana vesilaitoksen huoltoliikennettä, josta aiheutuu 

liikenteellinen vaara ja tärinää, jotka pitää ottaa huomioon työmaan suunnittelussa. Erityistä 

huomiota on kiinnitettävä kemikaalien kuljetukseen sekä aineiden varastoinnista ja siirrosta 

aiheutuviin vaatimuksiin. 

Mikäli tie joudutaan hetkellisesti katkaisemaan kokonaan, ilmoitetaan siitä vähintään 

vuorokautta aikaisemmin tilaajalle. Urakoitsijan on huolehdittava siitä, ettei heidän 

toiminnastaan ole haittaa ja vaaraa alueen liikenteelle. Urakoitsija vastaa hankkeen 

vaikutuspiirissä olevien liikenteen käytössä olevien alueiden puhtaana- ja 

kunnossapidosta. 
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4.1.5 Lähialueen kiinteistöt ja rakenteet  

Työmaan vaikutusalueella olevat rakenteet on katselmoitava ennen työsuoritusten aloitta-

mista ja samalla on selvitettävä vahingonvaara ja sovittava toimenpiteistä vaaran poista-

miseksi ja työnaikaisten riskien hallitsemiseksi.  

4.1.6 Käytettävissä oleva tila  

Urakoitsija saa käyttöönsä rakennuksen pohjaksi hankittavan määräalan ja rasitealueet. 

Rakennusalueen ulkopuolisen alueen käytöstä varastoalueena ja toimenpiteistä on sovit-

tava erikseen. 

Työalue on rajattava ja merkittävä. Työmaa-alue on aidattava ja ulkopuolisten pääsy työ-

maa-alueelle on estettävä. Urakoitsija toteuttaa työmaan aitauksen huolehtii muista työ-

maan suoja-aitauksista ja rakenteista työmaalla. Työn suorittaja on velvollinen tarkista-

maan työalueen riittävyyden ja tarvittaessa hankkimaan lisää työaluetta, mikäli työn turval-

linen toteuttaminen sitä edellyttää. 

4.1.7 Jätehuolto 

Päätoteuttaja vastaa työmaan jätehuollon järjestämisestä. Jätteet kerätään suunnitelman 

mukaisiin paikkoihin ja poistetaan työmaalta säännöllisesti siten, ettei jätteitä pääse leviä-

mään ympäristöön. 

Jätehuoltoon sisältyy myös rakennusmateriaalien käsittelyyn ja työkoneiden jätehuollon 

toteuttaminen.  

4.1.8 Maaperä 

Maaperä on vanha sorakuoppa (/harju), joka on otettu vesilaitoksen käyttöön.  

Ennen kaivutyön aloittamista työn suorittajan on tarvittaessa otettava selvää maan laa-

dusta ja siihen liittyvistä vaaratekijöistä. Jos maan laadusta johtuvaa sortumavaaraa tai 

maamassojen vakavuutta on vaikea arvioida, ei kaivutyötä saa aloittaa, ellei tuentaa tai 

muuta suojaustoimenpidettä koskevaa suunnitelmaa ole laatinut siihen pätevä henkilö.  

Rakennustyön suorittaminen edellyttää kaivantoja, joiden luiskaus, luiskien tukemistarve 

ja kaivantojen kuivatus tulee suunnitella ennakolta. Suunnittelu voidaan tehdä esim. jul-

kaisun Kaivanto-ohje RIL 263-2014 perusteella. 

Kaikista suunnitelmasta poikkeavista maaperäolosuhteiden muutoksista tulee ilmoittaa 

välittömästi rakennuttajalle ja tutkimuksista vastanneelle suunnittelijalle. 
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4.1.9 Sääolot 

Rakennustyössä on huomioitava kulloinkin vallitseva sää ja valittava työtavat ja -laitteet 

sen mukaisesti. Rakennusmateriaalit on varastoitava ja valmiit rakenteet on suojattava si-

ten, että materiaalit eivät kastu. Vesijohtoputkistojen päät tulee olla tulpattuina säilytyksen 

ja asennusten ajan. 

4.1.10 Muut olosuhteet 

Työkohteen olosuhteissa on huomioita myös seuraavat asiat: 

- Rakennuskohteeseen pääsy on estettävä työmaa-aidalla tai muulla vastaavalla es-

teellä, joka estää asiattomien pääsyn työmaalle 

- Rakennuskohteen välittömässä läheisyydessä on käytössä olevia pohjavesikaivoja. 

Vesilaitos tarkkailee pohjavedenpinnan korkeutta ja valvoo kaivon vedenlaatua; ura-

koitsijan edellytetään varmistavan pohjavedenpinnan korkeus aina ennen kaivuutyön 

suorittamista. Pohjavedenpinnan alapuoliseen kaivuun tarvitaan aina vesilaitoksen 

lupa. 

Työmaalla toimijoiden on työtä suorittaessaan syytä varautua myös olosuhteiden muuttu-

miseen, mm. sääolosuhteet, liikennejärjestelyt, pohjavedenkorkeus, maaperän koostumus, 

maanalaisista rakenteet jne.  

4.2 Kuvaus tehtävistä töistä 

Hanke sisältää uuden rakennuksen rakennustöitä, prosessi- ja koneistotöitä, piha-alueen 

maanrakennustöitä, LVISA-töitä materiaalihankintoineen sekä järjestelmien liittämisen ole-

massa oleviin järjestelmiin urakka-asiakirjoissa esitettyjen suunnitelmien mukaisesti. 

Maanrakennustyöt käsittävät johtolinjojen ja altaiden rakentamiseen liittyviä töitä. 

Talonrakennustyöt käsittävät perustustöitä, runkotöitä ja vesikattotöitä ja sisä- ja 

ulkoverhous- ja pinnoitustöitä sekä rakennuksen talotekniikan rakentamiseen liittyviä 

laiteasennuksia ja putkistoasennuksia. 

Prosessi- ja koneistotyöt käsittävät vedenkäsittelyyn liittyvien prosessiputkistoihin liittyvien 

putkien ja laitteiden putkistojen asennus- ja liitostöitä. 

Rakennus- ja johtotyöt edellyttävät kaivantojen tekemistä. Työt käsittävät tavanomaiset 

maamassojen siirrot, materiaalien kuljetukset sekä työkoneiden kulkemiset ja siirrot 

johtokaivantojen välittömässä läheisyydessä. Kaivantojen osalta on kiinnitettävä huomioita 

kaivantojen sortumisvaaran poistamiseen (kaivantojen luiskaus ja tuenta) ja kaivutöissä on 

otettava huomioon maaperän laatu ja liikenne. 

Kaivualueella sijaitsee varottavia rakenteita ja kohteita (esim. jännitteellisiä kaapeleita, 

johtoja ja paineputkia), jotka on huomioitava työmaan turvallisuudessa. 
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Työt on toteutettava niin, ettei yleistä liikennettä vaaranneta eikä liikennettä kohtuuttomasti 

haitata.  

4.3 Työmaan tyypilliset turvallisuusriskit 

Työlle tyypillisiä työturvallisuusriskejä sisältäviä työvaiheita ovat mm: 

- puuston kaato ja kasvillisuuden poisto 

- liikkuminen liikennöidyillä tiealueilla 

- työkoneiden työskentely ja liikkuminen työkohteessa 

- kaivaminen vanhojen kaapeleiden ja johtojen läheisyydessä 

- vanhoihin rakennuksista ja putkistoista irrotettavissa materiaaleihin sisältyvät haitta-

aineet ja vaaralliset aineet sekä asbestipitoisten materiaalien esiintyminen vanhoissa 

purettavissa putkisto-osissa (esim. AB-putket, tiivisteet) tai rakennuslevyissä.   

- elementtien ja putkien nostot ja asennustyöt rakennus- ja johtolinjakaivannoissa 

- kaivannon seinien vakavuus ja luhistumisvaara, kaivutöiden vaikutus ympäristön 

stabiliteettiin 

- putkistojen painekokeisiin liittyvät riskit (putken muodonmuutos, räjähdys, paineiskut) 

- talonrakennukseen liittyvät riskit (työskentely maanpinnan yläpuolella, 

rakennustarvikkeiden ja -materiaalien varastointi, nostot ja työstöt, tuennat, 

käytettävät materiaalit ja tulityöt ja kemikaalien käsittely ja rakennustyössä 

käytettävät kemikaalit) 

- käytettävien laitteiden sähkökaapelit ja sähkölaiteriski (jännitteelliset työt, sähköiskut, 

työskentely märissä olosuhteissa) sekä sähköasennusten purkaminen, 

jännitteettömäksi tekeminen ja suoritusten varmistaminen ennen purkua, irtikytkennät 

 

Työkohteessa sijaitsee käytössä olevia jännitteellisiä sähkökaapeleita ja sähkökeskuksia, 

joita ei voida kytkeä jännitteettömiksi. 

Vesilaitoksen rakennusaikaisesta käytöstä erityisesti aiheutuu toimenpiteitä, jotka on 

otettava huomioon työntekijöiden perehdytyksessä ja työn suunnittelussa ja työmaan 

riksien hallinnassa. Rakentaminen edellyttää toimijoiden ja työntekijöiden perehdyttämistä 

työmaan turvallisuussuunnitelmiin ja -käytäntöihin. 

Työmaan aikaisten riskien selvittäminen ja arvioiminen ja riskien hallinta ja toimenpiteet 

riskien pienentämiseksi kuuluvat työmaasuunnitelmaan, joista vastaa päätoteuttaja. 

4.4 Turvallisuustason seuranta 

Turvallisuustason seurannan ja mittausten on perustuttava yleisesti hyväksyttyyn ja 

luotettavaan arviointimenetelmään, joka kuvaa työmaan yleistä turvallisuustasoa ja jota 

voidaan arvioida ulkopuolisesti (esim. MVR- tai TR- mittaus). Mittauksilla arvioidaan kaikki 

poikkeamat säännöistä, läheltä-piti-tapahtumat ja vahingonvaarat sekä tapaturmat.  

Ellei asiakirjoissa tai päätoteuttajan turvallisuusohjeissa toisin mainita, työmaan 

turvallisuustavoitteeksi asetetaan:  
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- Turvallisuustaso vähintään 95 % 

- Ei vakaviin henkilövahinkoihin tai kuolemaan johtaneita onnettomuuksia. 

Seurannasta ja mittauksista vastaa päätoteuttaja. Tiedot on toimitettava rakennuttajan 

turvallisuuskoordinaattorille välittömästi mittausten jälkeen.  

Päätoteuttajan ja rakennuttajan turvallisuuskoordinaattorin yhteisistä tarkastuksista 

sovitaan työmaalla. Turvallisuuskoordinaattori suorittaa tarvittaessa myös omia 

tarkastuksiaan ja raportoi niistä urakoitsijalle ja rakennuttajalle. 

4.5 Turvallisuusorganisaatiolta ja työntekijöiltä vaadittavat pätevyydet 

Työmaan vastuuhenkilöllä edellytetään olevan riittävä kokemus laitosrakentamisesta sekä 

infran rakentamisesta ja maanrakennustöistä.  

Päätoteuttajan on huolehdittava turvallisuuden ja terveyden kannalta tarpeellisesta 

yleisjohdosta. Tehtävää johtamaan on nimettävä pätevä vastuuhenkilö ja hänelle 

tarvittaessa sijainen. Työturvallisuudesta vastaavan henkilön tulee olla tehtävään pätevä 

ja perehtynyt. Päätoteuttajan on varmistettava todistukset ja pidettävä kirjaa työntekijöiden 

sertifioinneista. 

Työmaan vastuuhenkilöillä ja työnjohdolla on oltava työsuorituksiin vaadittavat luvat ja 

pätevyydet. Työsuorituksiin liittyy mm. seuraavia sertifiointeja: 

- Tieturva I ja tarvittaessa Tieturva II (Liikenteen ohjaus, liikennejärjestelyiden 

suunnittelu) 

- Työturvallisuuskortti 

- Tulityökortti (tulityöluvan myöntäjä ja tulityön tekijä) 

- Tulityölupa (tulityön tekijä) 

- Hitsauspätevyys (painelaitteiden ja kemikaaliputkistojen tekijä, esim. PED 97/23/EU) 

- Vesityökortti 

Työmaa-alueella työskentelevillä henkilöillä on oltava viranomaisten ja työn suorituksen 

edellyttämät luvat ja pätevyydet.  Työmaalla puhdasvesiputkiston asennuksia suorittavilla 

on oltava voimassa oleva vesityökortti. Kemikaaliputkistojen ja – säiliöiden asentajien on 

oltava tietoisia käytössä olevista kemikaaleista ja niiden turvallisuusmääräyksistä. 

Työmaan työntekijöiltä vaaditaan tehtävien suorittamisen edellyttämät kirjalliset työluvat tai 

määräykset. Työskentelevien henkilöiden luvista, lupien myöntämisestä ja lupien 

oikeellisuudesta vastaa päätoteuttaja. 

Rakennuttajan turvallisuuskoordinaattorin on oltava tehtävään ja työmaiden 

työturvallisuuteen ja lainsäädäntöön perehtynyt henkilö, jolla on tehtävän edellyttämä 

kokemus vastaavista rakennushankkeista.  
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5 MENETTELYTAPAOHJEET 

5.1 Yleistä 

Päätoteuttajan on ennen töiden aloittamista suunniteltava ja varmistuttava että 

työsuoritukset ja työvaiheet voidaan suorittaa turvallisesti vaaraa aiheuttamatta.  

- Päätoteuttaja vastaa, että työalueella sijaitsevat rakennukset, rakennelmat tai laitteet 

on selvitetty sekä merkitty ja suojattu asianmukaisella tavalla. Työt on toteutettava 

niin, ettei huoltoliikennettä vaaranneta eikä liikennettä kohtuuttomasti haitata. 

Tiealueilla noudatetaan tienpitäjän antamia ohjeita ja määräyksiä.  

- Päätoteuttaja vastaa työmaahan liittyvästä tiedottamisesta sekä kiinteistön 

katselmoinnista ennen työsuoritusten aloittamista. Katselmointiin sisältyy mm. 

vahingonvaaran selvittäminen, toimenpiteet vaaran poistamiseksi ja työnaikaisten 

riskien hallitsemiseksi. 

- Kaivantojen osalta on kiinnitettävä huomioita kaivantojen sortumisvaaran 

poistamiseen (kaivantojen luiskaus ja tuenta). Kaivualueella sijaitsee varottavia 

rakenteita ja kohteita (esim. kaapeleita, johtoja ja putkia), jotka on huomioitava 

työmaan turvallisuudessa. 

- Suunnitelmissa on esitetty tiedossa olevat maanalaiset rakenteet ja johdot. Niiden 

lisäksi on varauduttava siihen, että osa ei ole tiedossa. Maanalaisten putkien, 

johtojen ja kaapeleiden sijainti tulee selvittää ennen töihin ryhtymistä. Mahdollisissa 

kaapeleiden siirto- ja purkutöissä on huolehdittava, että kaapelit on tehty 

jännitteettömiksi ennen töiden aloittamista. 

5.2 Työmaa-alue ja työalueet 

Päätoteuttajan on laadittava työmaa-alueen käyttöä koskeva suunnitelma eli työmaasuun-

nitelma, jossa esitetään työmaan suojaus- ja merkitsemistoimenpiteet. Toimenpiteet on 

suunniteltava ja toteutettava siten, että sekä työmaalla työskentelevien työturvallisuus että 

työmaan ulkopuolisten turvallisuus on varmistettu.  

Työn suorittaja on velvollinen tarkistamaan työalueen riittävyyden ja tarvittaessa hankki-

maan lisää työaluetta, mikäli työn turvallinen toteuttaminen sitä edellyttää. 

Urakoitsijan on huolehdittava siitä, ettei heidän toiminnastaan ole haittaa ja vaaraa alueen 

liikenteelle. Urakoitsija vastaa hankkeen vaikutuspiirissä olevien liikenteen käytössä 

olevien alueiden puhtaana- ja kunnossapidosta. 

Päätoteuttajan on laadittava työmaan liikennejärjestelyistä tarpeelliset suunnitelmat ja 

hyväksytettävä ne asianmukaisesti. Kaduilla, rakennuskaavateillä, toreilla ja muilla yleisillä 

alueilla on noudatettava julkaisun ”Tilapäiset liikennejärjestelyt katualueilla” ohjeita. 

Yleisillä teillä työskenneltäessä noudatetaan tielaitoksen ohjetta ”Liikenne tietyömaalla”. 

Kohde sijoittuu yksityistien varteen. 
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Työmaa on erotettava muusta kiinteistöstä ja merkittävä näkyvästi. Työmaalla noudatetaan 

kaikessa toiminnassa vain pääurakoitsijan turvallisuusohjeistusta. 

Päätoteuttaja on huolehdittava että suoja- ja sulkulaitteissa, aidoissa yms. on 

asianmukaiset merkinnät ja tiedot laitteen omistajasta, joka myös vastaa laitteen yläpidosta 

ja kunnosta. 

5.3 Työsuoritukset 

5.3.1 Työmaan valmistelevat työt 

Päätoteuttajan on huolehdittava, että työmaan valmistelevat työt, joihin sisältyy mm. työ-

maan merkitseminen ja aitaaminen, olemassa olevien rakenteiden selvittäminen, mittauk-

set sekä asiakirjoissa määritetyt selvitykset ja tutkimukset sekä puunkaato suunnitellaan 

etukäteen ja suoritetaan oikeassa järjestyksessä: 

- kaadettava puusto merkitään ennen kaatoa ja puusto käsitellään ja sijoitetaan sopi-

muksen mukaisesti 

- pintamaat poistetaan ja läjitetään sopimuksen mukaisesti 

- maanalaiset johdot ja kaapelit merkitään. 

- työmaa-alue määritetään maastossa (/katselmus) 

- jätehuolto, jätteen lajittelu ja poiskuljetus on järjestetty vaatimusten mukaisesti.  

Päätoteuttajan on rajattava ja merkittävä työmaa-alue ennen rakentamisen aloittamista. 

Työmaa-alueen aitaaminen ja merkitseminen suoritetaan siten, ettei ulkopuolisilla ole pää-

syä työmaalle. Työmaa ja työalueet aidataan vähintään 2 metriä korkeilla suoja-aidoilla. 

5.3.2 Purku- ja siirtotyöt 

Päätoteuttajan on huolehdittava, että toimijat ovat perehtyneet purettaviin tai siirrettäviin 

rakennusosiin ennen töiden aloittamista. 

- Asbesti- ja haitta-aineet poistetaan ennen purkutyön aloittamista; varmistettava ettei 

materiaalista irtoa haitallisia tai terveydelle haitallisia aineita, eikä niitä pääse leviä-

mään ympäristöön. 

- Purut ja siirrot tehdään rakenteita rikkomatta irrottamalla osat ja siirtämällä poistet-

tava osa suoraan kuljetuskalustoon. 

- Materiaalien työstäminen on kiellettyä ilman tarkempaa selvitystä. Mikäli työstäminen 

on tarpeellista, selvitetään rakenteen koostumus. Tarvittaessa on tehtävä rakennetta 

koskeva haitta-aineselvitys. 

5.3.3 Maarakennustyöt 

Päätoteuttajan on huolehdittava, että toimijat ovat perehtyneet suunnitelmiin ja 
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olosuhteisiin ennen töiden aloittamista ja että kaivannoista on laadittu kaivantosuunnitelma 

ennen kaivutöihin ryhtymistä.  

- Rakennustyön suorittaminen edellyttää vesihuoltokaivannoissa työskentelyä. 

Tukemattomiin maakaivantoihin sisältyy sortumisvaara.  

- Kaivannon seinämät tuetaan, mikäli luiskia ei voida tai ei ole tarkoituksenmukaista 

tehdä riittävän loivina.  

- Kaivannon tukirakenteet on tehtävä siten, että työstä ei aiheudu haitallisia maaperän 

siirtymiä työn aikana. Erityistä huomiota on kiinnitettävä ponttien asentamiseen ja 

poistoon. 

- Tuenta puretaan siten, että maan liikkuminen kaivannon ympäristössä estyy. 

Kaivanto täytetään tukien poistamisen yhteydessä ja purkutyön on edettävä niin 

varovasti, ettei kaivanto pääse sortumaan tai putket siirtymään. Kaikki tukirakenteet 

poistetaan kaivannosta, ellei suunnitelmassa ole toisin esitetty. 

Kaivantosuunnitelman sisältö on esitetty Suomen rakentamismääräyskokoelman osassa 

B3 Pohjarakennus. Suunnitelman keskeisiä osia ovat kaivannon tuenta ja kuivanapito. 

Soveltuvin osin noudatetaan VTT:n geotekniikan laboratorion tiedonantoja 29/77 

"Johtokaivantojen tukemisohjeet" ja 28/77 "Pienten kaivantojen tukeminen" sekä kaivanto-

ohjetta RIL 263-2014. 

5.3.4 Talonrakennustyöt 

Päätoteuttajan on huolehdittava, että kaikki rakennustöiden suorittajat ovat perehtyneet 

suunnitelmiin ennen töiden aloittamista ja yhteisistä toimituksista on sovittu määräysten 

mukaan. 

- Varastot on sijoitettava niille tarkoitettuihin paikkoihin ja suojattava ja tuettava 

asianmukaisesti. 

- Telineet ja muotit sekä työvälineet on oltava tarkoitukseen hyväksyttyjä ja 

tarkastettuja ja merkinnät ja omistajatiedot on oltava näkyvissä. 

- Työmaan turvallisuustiedot on merkittävä näkyvästi ja sijoitettava keskeisesti. 

- Nostolaitteiden pitää olla hyväksyttäjä ja tarkistettuja ja nostot on suunniteltava siten, 

että vaarat voidaan välttää. Nostojen alla ei saa työskennellä. 

- Rakenteissa on oltava asianmukaiset suojakaiteet yms. putoamissuojat, jonka lisäksi 

työntekijöiden on käytettävä suojavälineitä; suojausten muuttamisesta, tilapäisistä 

suojauksista ja alapuolisesta työskentelystä on annettava ohjeet.  

- Muotti- ja elementtitöissä ja valmisosien asennuksissa on käytettävä asianmukaista 

tuentaa, jolla estetään osien liikkuminen työn aikana; asennustöissä tarvittavia 

tilapäisiä työtasoja saa kiinnittää elementeissä ja valmisosissa vain suunnitelmissa 

osoitettuihin ja toimittajan hyväksymiin paikkoihin. 
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- Tilat on pidettävä siistinä ja rakennusjätteet ja rakennuspöly on poistettava 

välittömästi työsuoritusten jälkeen ja tilat on tuuletettava. 

- Toimitettavien osien ja laitteiden mukana on oltava yksityiskohtaiset ohjeet 

turvallisesta asennustyöstä ja käytöstä. 

- Sähköturvallisuusmääräysten mukaiset asennukset on tarkistettu tilaajan kanssa 

ennen käyttöönottoa määräysten mukaisesti. 

- Suljetussa säiliötilassa tai kaivossa työskenneltäessä on huolehdittava tuuletuksen 

riittävyydestä. Säiliöntilassa tai kaivossa työskenneltäessä on tilan ulkopuolella oltava 

apuhenkilö, ns. luukkuvahti. 

Rakenteissa käytettävien materiaalien ja valmisosien käsittelyssä, nostoissa ja 

asennuksissa noudatetaan myös toimittajien tai kuljetusliikkeiden asennusohjeita, 

työturvallisuusohjeita ja määräyksiä. Valmisosissa ja elementtien nostossa saa käyttää 

vain toimittajien hyväksymiä työmenetelmiä ja nostolaitteita. 

5.3.5 Prosessi- ja koneistotyöt 

Päätoteuttajan on huolehdittava, että toimijat ovat perehtyneet suunnitelmiin ja 

asennusolosuhteisiin ennen töiden aloittamista 

- Asennuksissa on otettava huomioon laitteiden asennus- ja työohjeet sekä 

varmistettava, että laitteet on tuettu nostojen aikana, nostoissa ja siirroissa käytetään 

vain tehtävään soveltuvia nostimia, joilla on laitteiston toimittajan hyväksyntä. 

- Putkistoasennukset esi-valmistetaan siten, että putkien käsittely voidaan suorittaa 

turvallisesti. Työssä saa käyttää vain tehtävään tarkoitettuja työkaluja ja 

huolehdittavat etteivät asennusosat pääse liikkumaan asennusten aikana. Painavat 

putkisto-osat ja instrumentit tuetaan tarvittaessa. 

- Materiaalin työstö, hitsaus ja tulityöt on suoritettava määräysten mukaisesti ja 

samalla on huolehdittava tilojen ilmanvaihdosta ja tuuletuksesta. 

- Prosessilaitteistot otetaan käyttöön laitetoimittajan ohjeiden mukaisesti; ennen 

käyttöönottoa on varmistettava laitteen käyttö- ja sähköturvallisuus. 

- Säiliötilan ja putkistojen desinfioinnissa on suojauduttava käytettäviltä kemikaaleilta ja 

huolehdittava kemikaalien turvallisesta käsittelystä käyttöturvallisuusohjeiden 

edellyttämällä tavalla. 

5.3.6 Kemikaalilaitteistojen asennustyöt  

Päätoteuttajan on huolehdittava, että kaikki rakennustöiden suorittajat ovat perehtyneet 

kemikaalien OVA- ohjeisiin ja käyttöturvallisuustiedotteisiin ennen töiden aloittamista ja 

yhteisistä toimituksista on sovittu määräysten mukaan. 

- Vesilaitos ohjeistaa vesilaitoksella käytössä olevista kemikaaleista perehdytyksen 
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yhteydessä. 

- Vesilaitoksella käytetään seuraavia vesikemikaalit: 

o Käyttöön otettavat kemikaalit suunnitelmien mukaan 

o Hypokloriitti NaClO (10-15 % liuos), säilytetään varastosäiliössä. 

- Kemikaalien käyttöturvallisuustiedot ja turvallisuusohjeet pidetään työmaalla ja 

työntekijöiden on tutustuttava niihin ennen työsuorituksia. Kemikaaliroiskeet 

puhdistetaan huuhtelusuihkulla. 

- Kemikaalisäiliöitä ei saa siirtää, jos niissä on kemikaalia. Säiliöt on tyhjennettävä ja 

pestävä ennen siirtoa ja niiden käsittelyssä on käytettävä asianmukaisia 

suojavarusteita (Hengityssuojat, silmäsuojat, käsineet ja suojavaatetus). 

- Ennen kemikaalisäiliöiden täyttöä tai käyttöönottoa on huolehdittava, että kohteessa 

on riittävä ilmanvaihto ja tuuletus; kemikaalilaitteistot koestetaan puhtaalla vedellä. 

- Työmaalla on oltava kemikaalien turvaohjeiden mukaiset ensiapuvälineet ja 

hätäsuihkut ja henkilöstölle on annettava niistä perehdytys; vesilaitoksen 

turvalaitteiden käytöstä on sovittava erikseen.  

5.4 Henkilösuojaimet 

Päätoteuttaja vastaa, että työmaalla käytetään suojavarusteita ja henkilökohtaisia 

suojaimia työsuojelulainsäädännön määräämällä tavalla. 

- Työt on järjestettävä siten, ettei siitä aiheudu vaaraa työmaalla työskenteleville. Jos 

tapaturman tai sairastumisen vaaraa ei voi välttää tai rajoittaa riittävästi teknisillä 

työolosuhteisiin kohdistuvilla suojelutoimenpiteillä tai työn organisoinnilla, työnantajan 

on hankittava työntekijöiden käyttöön henkilösuojaimet. 

- Kuhunkin työvaiheisiin liittyvien henkilösuojainten ja turvalaitteiden valinnan ja käytön 

tulee perustua myös tehtäväkohtaisiin riskien arviointeihin. 

- Rakennustyömaalla on käytettävä silmikolla ja 4-piste hihnalla varustettua 

suojakypärää, kuulosuojainta, turvakenkiä ja heijastavaa turvavaatetusta. 

- Jäteveden kanssa työskentely edellyttää käsi- ja hengityssuojaimien käyttöä ja 

henkilöillä on asianmukaiset rokotukset voimassa kontaminaatioriskin takia. 

Työmaa-alueella on käytettävä näkyvää varoitusvaatetusta. Varoitusvaatetuksen pitää olla 

vähintään standardin EN 471 mukaista toisen luokan varoitusvaatetusta. 

5.5 Rakennustyövälineet, koneet, nostolaitteet ja työvälineet 

Päätoteuttaja vastaa koneiden, nostolaitteiden ja työvälineiden turvallisuudesta ja 

soveltuvuudesta työsuorituksiin. 

- Koneiden, nostolaitteiden ja työvälineiden sekä muiden rakennusvälineiden tulee olla 
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tarkoituksenmukaisia ja niiden tulee täyttää työturvallisuudelle asetetut vaatimukset. 

Koneiden ja nostolaitteiden turvallisuudessa, sijoittamisessa ja käytössä on 

noudatettava annettuja ohjeita ja konekohtaisia määräyksiä. Koneet on tarvittaessa 

varustettava sellaisilla apulaitteilla, ettei käsiteltäville tarvikkeille, valmiille työnosalle 

tai ympäristölle aiheuteta vahinkoa. 

- Työkoneen osalta vastaanottotarkastuksessa tarkastetaan myös koneen 

havaittavuus ja siihen liittyvät varoituslaitteet. Konekortit on pidettävä näkyvissä ja 

tarkastettavissa. 

- Telineet, työtasot ja kulkutiet on suunniteltava ja rakennettava ja merkittävä 

määräysten mukaisesti. Telineissä on oltava tarkistetut telinekortit. 

 

Kaikissa työvälineissä ja koneissa on oltava niiden omistajan nimi, joka vastaa myös 

laitteen ylläpidosta ja kunnosta. Työmaalla käytettävien koneiden tiedot yms. 

nostolaitteiden ja työvälineiden tarkastustiedot ja hyväksynnät on löydyttävä 

päätoteuttajalta.  

5.6 Terveydelle ja ympäristölle haitalliset aineet ja materiaalit 

Päätoteuttaja vastaa, että työmaalla noudatetaan voimassa olevia työntekijöiden 

suojaamista koskevia asetuksia ja määräyksiä. Vastuu käsittää myös työssä käytettävien 

aineiden ja materiaalien ympäristönsuojelun huomioonottamisen. 

Kaikki haitalliset aineet ja materiaalit on varastoitava siten, ettei niistä aiheudu päästöjä 

ympäristöön. 

Vesilaitoskemikaalien haitallisuudesta saa lisätietoa myös vesilaitokselta. 

5.7 Sähköturvallisuus 

Päätoteuttaja vastaa työmaan sähköturvallisuudesta lainsäädännön mukaisesti. 

Sähkölaitteiden turvallisuudesta ja tekemisestä on säännökset sähköturvallisuuslaissa ja 

sen nojalla annetuissa määräyksissä.  

- Milloin käsitellään sähkölaitteita erittäin vaarallisissa käyttöolosuhteissa, on 

ryhdyttävä erityisiin turvallisuustoimenpiteisiin niin kuin sähköalan turvamääräyksissä 

erikseen määrätään. 

- Asennustöissä on käytettävä sähkötöihin koulutettuja ja ammattitaitoista työvoimaa. 

Kaikki asennukset ja kytkennät on koestettava ennen kuin jännite kytketään. 

- Jännitteelliset sähkökeskukset ja kaapelit on merkittävä ja eristettävä muista 

sähkölaitteista. Rakentamisen aikana sähkö voidaan ottaa vain työmaan 

sähkökeskuksesta. 
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5.8 Paloturvallisuus 

Päätoteuttaja vastaa työmaan paloturvallisuudesta ja huolehtii työnaikaisesta 

palosuojauksesta, paloturvallisuudesta ja työmaan yleispalovartioinnista. Päätoteuttaja 

vastaa ja varmistaa, työmaalla ja rakennusalueeseen rajoittuvien kiinteistöjen pelastustiet 

ovat tiealueen osalta koko ajan ajokunnossa. Ennen töiden aloittamista päätoteuttajan on 

tehtävä erillinen selvitys palovaraa aiheuttavista työvaiheista ja -menetelmistä, 

rakennusaineista ja valmiista rakennusosista. 

Kaikkien toimijoiden tulee ilmoittaa ennakkoon paloturvallisuuteen vaikuttavista 

työsuorituksista, työmenetelmistä tai työvälineistä. 

- Jokainen toimija on velvollinen kiinnittämään huomiota paloturvallisuuteen ja 

toimimaan vastuualueellaan niin, että tulipalon vaaraa ei synny sekä noudattamaan 

viranomaisten ja vakuutusyhtiöiden antamia suojeluohjeita ja työmaalle erikseen 

laadittuja ohjeita.  

- Jokainen toimija huolehtii tulityön palovartioinnin ja jälkivartioinnin ellei vartioinnista 

toisin sovita. 

- Jos rakennustyöhön liittyy työvaiheita, joiden yhteydessä tehdään tulitöitä, tulee 

tulitöitä tekevillä olla tulityökortti. Tulitöitä tekevillä tulee olla erillinen tulityölupa.  

- Päätoteuttaja laatii ja luovuttaa rakennuttajalle luettelon kaikista työmaalla toimivista 

tulityökortin omaavista henkilöistä. 

5.9 Pölyn leviämisen estäminen 

Päätoteuttaja vastaa ja varmistaa, että työvaiheet on suunniteltu ja toteutettu siten, että 

pölyn leviäminen ympäristöön ja rakennuksiin on estetty mahdollisuuksien mukaan, 

työkohteet on siivottu siten, että tiloissa on mahdollista työskennellä ilman erityisiä 

toimenpiteitä. Tarvittaessa tiloissa on käytettävä suojaimia. 

Kaikkein toimijoiden on kiinnitettävä huomiota pölyn leviämisen ennaltaehkäisyyn ja ao. 

työsuorituksista on ilmoitettava ennakkoon. 

Pölyämistä pitää vähentää mm. työmaateiden pölynsidonnalla, ympäristöön kulkeutuneen 

pölyn ja lian nopealla poistamisella, käytettävien kiviainesten kastelulla ja/tai yksittäisten 

varastokasojen peittämisellä. 
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5.10 Melua aiheuttavat työt 

Päätoteuttajan vastaa ja varmistaa, että melua aiheuttavat työt suoritetaan määräysten 

mukaisesti ja että meluntorjuntaan kiinnitetään riittävästi huomiota. Melutason ohjearvona 

noudatetaan VNp:iä 993/92 ja 994/92 määräyksiä, ellei sopimuksessa toisin määrätä. 

- Työstä ympäristölle aiheutuvan melun osalta pääurakoitsijan on otettava huomioon ja 

huolehdittava meluntorjuntalain 13 §:n mukaisesta, erityisen häiritsevää melua 

aiheuttavia tilapäisiä toimintoja koskevasta ilmoitusvelvollisuudesta. Tilapäisestä 

melusta ja tärinästä on tehtävä ilmoitus kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle. 

Lisäksi on otettava huomioon kunnan järjestyssääntöjen määräykset meluntorjunnan 

osalta. 

5.11 Työmaan suojaaminen ja ympäristönsuojelu 

Päätoteuttaja huolehtii työmaan vartioinnista ja valvonnasta. Työmaan valvonnassa on 

kiinnitettävä huomiota työturvallisuuden toteutumiseen, mm. valmiissa rakenteissa olevien 

aukkojen merkitsemiseen ja suojaamiseen, työntekijöiden toimintaan ja työympäristön 

siisteyteen. 

Päätoteuttaja vastaa maaperän suojaamisesta ja maaperän puhdistamisesta, mikäli 

maaperään päätyy epäpuhtauksia, haitta-aineita. Huolellinen toiminta edellyttää riskien 

tunnistamista ja niihin varautumista ennakkoon ennen työsuoritusten suorittamista. 

Päätoteuttaja vastaa ja varmistaa että työmaalla sijaitsevat suojelukohteet on merkitty 

asianmukaisesti ja rajoitukset ovat kaikkien toimijoiden tiedossa.  

5.12 Ympäristön puhtaanapito 

Päätoteuttaja huolehtii työmaan ja sen lähiympäristön puhtaanapidosta.  

Rakennustyössä käytettävien aineiden ja materiaalien leviäminen ympäristöön ja 

maaperään on estettävä. Jätehuolto ja rakennustyöt on järjestettävä siten, että ympäristölle 

ei aiheudu tarpeettomia likaantumisesta aiheutuvia haittavaikutuksia. 
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