
 

 

 
 
 
  

Turvallisuusasiakirja 
 

Päiväys  7.10.2020 
Projekti Kadun ja kunnallistekniikan ra-

kentaminen, 
Maarakennusurakka 

Tilaaja  Puumalan kunta 
Kohde  Pistohiekan matkailualue                         
 



 
 Turvallisuusasiakirja 2/14 
 
  

    
 

 Sito Rakennuttajat Oy Y-tunnus 2655301-7 Sähköposti etunimi.sukunimi@sitowise.com 
 Tuulikuja 2, 02100 Espoo Kotipaikka Espoo  
 www.sitowise.com   

 

Sisällys 

0 Rakennushankkeen yleistiedot ................................................................................................... 1 

0.1 Kohde ............................................................................................................................................ 1 
0.2 Tilaaja ............................................................................................................................................ 1 
0.3 Suunnittelu .................................................................................................................................... 1 
0.4 Turvallisuuskoordinaattori (suunnitteluvaihe)............................................................................... 1 

1 Rakennushankkeen ja kohteen yleistiedot ................................................................................. 2 

1.1 Rakennuskohde ja -paikka ............................................................................................................. 2 
1.2 Rakennusurakan tausta ................................................................................................................. 2 

2 Turvallisuusasiakirjan tarkoitus .................................................................................................. 2 

2.1 Rakennushankkeen ominaisuudet ................................................................................................ 2 
2.2 Rakennushankkeen olosuhteet ..................................................................................................... 2 
2.3 Rakennuskohteen luonne ............................................................................................................. 3 

3 Hankkeessa erityistä vaaraa sisältävät rakennustyöt ja työvaiheet ........................................... 3 

4 Työmaan turvallisuussäännöt ..................................................................................................... 3 

4.1 Rakentamisen turvallisuusmääräykset ......................................................................................... 3 
4.2 Päätoteuttajan nimeämät valvojat ............................................................................................... 4 
4.3 Työmaan turvallisuusjohtaminen ................................................................................................. 4 

4.3.1 Työnjohto turvallisuuden kannalta .................................................................................. 4 
4.3.2 Työmaan työsuojeluorganisaatio ..................................................................................... 4 

4.4 Urakoitsijoiden turvallisuustehtävät ............................................................................................. 4 
4.5 Perehdyttäminen ja kulkuluvat ..................................................................................................... 5 
4.6 Kaluston laatu- ja turvallisuusvaatimukset ................................................................................... 6 
4.7 Ensiapuvalmius ............................................................................................................................. 6 
4.8 Henkilönsuojaimien käyttö ........................................................................................................... 7 

5 Turvallisuussuunnittelu .............................................................................................................. 7 

5.1 Turvallisuussuunnitelma ja työmaasuunnitelma .......................................................................... 7 
5.2 Vaarallisten töiden suunnittelu..................................................................................................... 7 
5.3 Kaivutyöt ....................................................................................................................................... 7 
5.4 Nostotyöt ...................................................................................................................................... 7 
5.5 Louhintatyöt .................................................................................................................................. 8 
5.6 Liikenteen ohjaus .......................................................................................................................... 8 
5.7 Työmaan turvallisuusseuranta ...................................................................................................... 8 

6 Työmaan menettelyohje ............................................................................................................ 9 

6.1 Turvallisuus- ja pätevyysvaatimukset ........................................................................................... 9 
6.2 Turvallisuustason mittaaminen..................................................................................................... 9 
6.3 Rakennus- ja purkutöiden suhde liikenteeseen ............................................................................ 9 
6.4 Rakennettu kunnallistekniikka ...................................................................................................... 9 
6.5 Räjäytys- louhintatyöt. Kivien rikotukset. ................................................................................... 10 
6.6 Pilaantuneet maa-ainekset ja haitalliset aineet .......................................................................... 10 
6.7 Ympäristön suojelu ..................................................................................................................... 10 



 
 Turvallisuusasiakirja 3/14 
 
  

    
 

 Sito Rakennuttajat Oy Y-tunnus 2655301-7 Sähköposti etunimi.sukunimi@sitowise.com 
 Tuulikuja 2, 02100 Espoo Kotipaikka Espoo  
 www.sitowise.com   

 

6.8 Työmaan järjestys ja siisteys ....................................................................................................... 10 
6.9 Töiden ajoitus .............................................................................................................................. 10 
6.10 Urakka-alueen merkintä ja suojaus ............................................................................................ 10 
6.11 Sanktiot ....................................................................................................................................... 11 

 



 
 Turvallisuusasiakirja 1/14 
 
  

    
 

 

0 Rakennushankkeen yleistiedot 

0.1 Kohde 

Pistohiekan matkailualue 
Puumala 

0.2 Tilaaja 

Puumalan kunta 
Keskustie 14 
52200 Puumala 
Kimmo Hagman, tekninen johtaja 
p. 0500-654 590 
kimmo.hagman@puumala.fi 

0.3 Suunnittelu 

Sitowise Oy 
Sami Pailamo, johtava konsultti 
p. 040 557 2195  
sami.pailamo@sitowise.com 

 

0.4 Turvallisuuskoordinaattori (suunnitteluvaihe) 

Sitowise Oy 
Sami Pailamo, johtava konsultti 
p. 040 557 2195  
sami.pailamo@sitowise.com 

 

 

 
 



 
 Turvallisuusasiakirja 2/14 
 
  

    
 

 

1 Rakennushankkeen ja kohteen yleistiedot 

1.1 Rakennuskohde ja -paikka 

Urakan nimi on: ”Pistohiekan matkailualue maarakennustyöt” 
 
Urakka-alue ulottuu Puumalan Pistohiekan alueella Lietvedentien risteyksestä Rokansalon-
tien risteykseen saakka suunnitelma-asiakirjojen mukaisessa laajuudessa.  

1.2 Rakennusurakan tausta 

Pistohiekan matkailualueelle rakennetaan uutta katuverkostoa sekä kunnallistekniikkaa kas-
vaneen kotimaisen matkailun tarpeiden lähtökohdista. 

2 Turvallisuusasiakirjan tarkoitus 

Tämä turvallisuusasiakirja on rakennustyön turvallisuudesta annetun valtioneuvoston pää-
töksen VNp 205/2009 8 §:n mukainen rakennustyön suunnittelua ja valmistelua sekä raken-
nustyön toteuttamista varten laadittu asiakirja. 

Turvallisuusasiakirjan tarkoituksena on antaa rakennushankkeen ominaisuuksista ja luon-
teesta aiheutuvat ja sen toteuttamiseen liittyvät turvallisuustiedot. Rakentamisessa tulee 
varautua tavanomaisiin rakennustyömaan ja rakentamisen vaaroihin sekä ottaa ne huomi-
oon töiden suunnittelussa ja toteuttamisessa. 

Tässä turvallisuusasiakirjassa annetaan tietoja rakentamiseen liittyvistä poikkeuksellisista on-
gelmista ja vaaratekijöistä, jotka suunnittelijoiden, päätoteuttajan ja urakoitsijoiden on otet-
tava huomioon tarjouksessaan sekä suunnitellessaan ja toteuttaessaan töitään työmaalla. 

Tätä turvallisuusasiakirjaa noudatetaan pääasiakirjana turvallisuusasioissa, jota täydentävät 
muut turvallisuuteen liittyvät asiakirjat. 

Tämä asiakirja sisältää myös rakennuttajan turvallisuussäännöt ja menettelyohjeet. 

2.1 Rakennushankkeen ominaisuudet 

Pistohiekan urakka-alueilla tehdään kadun- ja kunnallistekniikan rakentamiseen liittyviä kas-
villisuuden ja puuston raivausta, maankaivuu- ja täyttötöitä, vihertöitä, , rakennustyön aikai-
sia suojauksia ja siirtoja, sekä katuvalaistuksen sähköasennustöitä suunnitelmissa esitetyllä 
alueella.  

2.2 Rakennushankkeen olosuhteet 

Urakka-alueella on metsämaastoa, jota joudutaan raivaamaan tulevien kadun ja kevyen lii-
kenteen väylien sekä kunnallistekniikan tieltä. Alueella on vähäinen määrä kiinteistöjä sekä 
tonttiteitä.  

Maanpinnan korkeus vaihtelee koko suunnittelualueella tasolla noin +77,00 - +84,00.  

Uudet kadut jätetään rakentamisvaiheessa murskepintaisiksi. Urakan yhteydessä rakenne-
taan viemäriverkostoa, joka osittain on paineviemärinä sekä vesijohtoverkostoa ja katuva-
laistus. Kunnallistekniikan rakentamiseen liittyy myös tonttiliittymien teko. 
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Suunnittelualue ei sijaitse luokitellulla pohjavesialueella. Pohjaveden korkeutta ei ole tut-
kittu. 

Maarakennustyöt tehdään valoisana aikana.  

Työmaa-alueelle kulku käy Rokansalontieltä sekä Lietvedentieltä, jotka ovat alueen pää-
väyliä. Teiden liikenne on otettava huomioon työmaan alueen käyttöä, työmaan toimintoja, 
turvallisuutta ja liikennejärjestelyitä suunniteltaessa sekä työn toteutuksessa. 

Rakennettavalla alueella sijaitsee mahdollisesti vesijohtoja, viemäreitä, sähkö- ja telekaape-
leita. Niiden poistaminen ei kuulu urakkaan, vaan sovitaan erikseen.  

Alueella ei tiedetä olevan tarvetta louhintoihin 

2.3 Rakennuskohteen luonne 

Urakkamuotona hankkeessa on kokonaisurakka. MRU toimii hankkeen pääurakoitsijana ja 
laissa tarkoitettuna hankkeen päätoteuttajana.  

Rakennushanke on tavanomainen kadun- ja kunnallistekniikan urakka.  

3 Hankkeessa erityistä vaaraa sisältävät rakennustyöt ja työvaiheet 
 

- maanrakennustyöt 
- kaivutyöt ja kaivantojen tuenta 
- muut työt, joissa työntekijöihin kohdistuu maan sortuman alle hautautumisen vaara, 
- mahdolliset räjäytys- ja louhintatyöt, kivien rikotus 
- raskaiden kappaleiden haalaukset ja nostotyöt 
- sähköjohtojen ja kaapeleiden läheisyydessä sekä niihin kohdistuvat työt ja kaivut 
- paineellisten vesijohtojen ja viemäreiden lähellä tehtävät sekä niihin kohdistuvat työt 

ja kaivut. 
- tärinää, pölyä ja melua aiheuttavat työt 
- henkilönostimilta tehtävät työt 
- työt tie- ja katualueella 
- rakennustarvikkeiden, -materiaalien, -jätteiden ja laitteiden siirrot ja varastointi.  
- työntekijöiden ja koneiden liikkuminen yleisillä teillä 
- ulkopuolisten pääsy urakka-alueille 

4 Työmaan turvallisuussäännöt 

4.1  Rakentamisen turvallisuusmääräykset 

Tällä työmaalla sovelletaan valtioneuvoston päätöstä rakennustyön turvallisuudesta 
(VNp205/2009).  

Töissä noudatetaan suunnittelijan, päätoteuttajan ja rakennuttajan antamia määräyksiä ja 
ohjeita työnaikaisen turvallisuuden varmistamisesta. Nämä turvallisuussäännöt koskevat 
sekä ali- ja sivu-urakoitsijoita sekä soveltuvin osin työmaalla työskenteleviä itsenäisiä työn-
suorittajia. Nämä turvallisuussäännöt on laadittu rakennuttajan roolissa.  

Päätoteuttajalla on mahdollisuus antaa myöhemmin muita töitä ja rakennustyömaata koske-
via turvallisuusmääräyksiä ja -ohjeita sekä järjestää urakoitsijoille (toimittajille) ja heidän 
työntekijöilleen työhön ja työkohteisiin liittyviä perehdyttämistilaisuuksia.  
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Päätoteuttajalla on oikeus järjestää tai vaatia urakoitsijoita omalla kustannuksellaan toteut-
tamaan turvallisuuskoulutusta. Urakoitsijoiden on osallistuttava omalla kustannuksellaan 
päätoteuttajan tai rakennuttajan antamaan perehdyttämiseen ja turvallisuuskoulutukseen. 

Suunnittelijan on huomioitava suunnitelmissaan työvaiheiden turvallinen suorittaminen. 
Päätoteuttajan on esitettävä rakennuttajalle kirjalliset työturvallisuutta koskevat suunnitel-
mat ennen rakennustöiden aloittamista.  

Päätoteuttajan velvoitteet on esitetty VNa 205/2009 4§, 10§-18§ sekä TTL 738/2002 50§-52§ 

4.2 Päätoteuttajan nimeämät valvojat 

Päätoteuttajan työnjohdolla ja muilla päätoteuttajan tai rakennuttajan nimeämillä työn val-
vojilla tai turvallisuuskoordinaattorilla on oikeus puuttua työmaalla ja työssä oleviin vaarati-
lanteisiin, vaarapaikkoihin sekä puutteisiin työturvallisuudessa. 

Edellä mainitut edustajat voivat antaa suoraan määräyksiä eri urakoitsijoille vaaratilanteiden 
ja muiden puutteiden korjaamisesta. Heillä on oikeus myös keskeyttää työt, mikäli on il-
meistä, että kysymyksessä voi olla tilanne, josta voi aiheutua välitöntä vaaraa työkohteessa 
työskenteleville, työmaan ulkopuolisille henkilöille tai toiminnoille. 

4.3 Työmaan turvallisuusjohtaminen 

4.3.1 Työnjohto turvallisuuden kannalta 

Urakoitsijoiden on oman työnsä osalta huolehdittava turvallisuuden ja terveyden kannalta 
tarpeellisesta työnjohdosta ja osapuolten välisen yhteistoiminnan ja tiedonkulun järjestämi-
sestä, toimintojen yhteensovittamisesta sekä urakkakohteensa yleisestä siisteydestä ja jär-
jestyksestä. Edellä mainittuja tehtäviä johtamaan on urakoitsijan nimettävä pätevä vas-
tuunalainen henkilö ja hänelle tarvittaessa sijainen. 

4.3.2 Työmaan työsuojeluorganisaatio 

Työmaalle perustetaan tarvittaessa työsuojelutoimikunta. Urakoitsijan on osallistuttava tar-
vittaessa työsuojelutoimikunnan tai vastaavan elimen kokouksiin. 

Urakoitsija vastaa siitä, että heidän työntekijöilleen sattuneet tapaturmat tutkitaan. Tapatur-
masta tehdystä tutkintaraportista toimitetaan kopio päätoteuttajalle. Urakoitsija huolehtii 
siitä, että vakavissa tapaturmissa ilmoitus tehdään myös työsuojelupiirille ja poliisille. 

Urakoitsija huolehtii siitä, että sattuneet tapaturmat ja läheltä-piti tapahtumat, käsitellään 
työmaakokouksissa ja tarvittaessa työsuojelutoimikunnassa. 

4.4 Urakoitsijoiden turvallisuustehtävät 

Urakoitsija vastaa ensisijaisesti omien työntekijöidensä turvallisuudesta sekä perehdyttämi-
sestä työmaahan ja sen olosuhteisiin. Työnjohto ja valvonta sekä siihen liittyvät työnantajan 
velvollisuudet kuuluvat kunkin työntekijän omalle työnantajalle. Lisäksi urakoitsijan on huo-
lehdittava siitä, ettei hänen toiminnastaan ole vaaraa muille työmaalla työskenteleville tai 
työmaan ulkopuolisille henkilöille. 

Urakoitsija vastaa omien työntekijöidensä käyttämien koneiden, laitteiden ja aineiden sekä 
työmenetelmien turvallisuudesta. Käytössä on lisäksi noudatettava päätoteuttajan antamia 
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ohjeita. Urakoitsijan käyttämästä terveydelle vaarallisesta aineesta annetaan kopio käyttö-
turvallisuustiedotteesta päätoteuttajalle ennen aineen käyttöä. 

Urakoitsijan on huolehdittava työssään tarpeellisista varoitusmerkinnöistä ja suojaustoimen-
piteistä. 

Urakoitsijan tulee huolehtia turvallisuusmääräyksistä ja -ohjeista tiedottamisesta edelleen 
aliurakoitsijoilleen ja työntekijöilleen sekä valvoa osaltaan niiden noudattamista. 

Töihin tulee käyttää vain sellaisia työntekijöitä, jotka täyttävät työn ja päätoteuttajan sekä 
rakennuttajan edellyttämät ammattitaito- ja pätevyysvaatimukset. Urakoitsija vastaa myös 
käyttämänsä tilapäisen työvoiman ja aliurakoitsijoiden osalta ammattitaitovaatimuksen to-
teutumisesta ja riittävien turvallisuusohjeiden antamisesta.  

Urakoitsijan (päätoteuttajan) on huolehdittava siitä, että jokaisella työmaalla työskentele-
vällä on työmaalla liikkuessaan näkyvillä henkilön yksilöivä kuvallinen tunniste. Tunnisteessa 
on oltava näkyvillä henkilön nimi, veronumerorekisteriin merkitty veronumero, työnantajan 
nimi sekä onko työmaalla työskentelevä työsuhteessa oleva työntekijä vai itsenäinen työn-
suorittaja.  

Pelkkä kuvallinen henkilötunniste ei anna lupaa liikkua työmaalla. 

Tunnistetta ei edellytetä henkilöiltä, jotka vain kuljettavat tavaraa työmaalle (eli eivät tee 
työtä tai asioi säännöllisesti työpaikalla vaan käyvät siellä tilapäisesti). 

4.5 Perehdyttäminen ja kulkuluvat 

Ennen urakan alkua päätoteuttaja perehdyttää urakoitsijoiden vastuunalaiset henkilöt ja var-
mistaa, että he ovat saaneet tarpeelliset tiedot ja ohjeet työhön kohdistuvista vaara- ja hait-
tatekijöistä. 

Urakoitsijan tulee ilmoittaa päätoteuttajalle hyvissä ajoin työmaalle tulevat uudet työntekijät 
ja aliurakoitsijat. 

Päätoteuttajan on pidettävä ajan tasalla olevaa luetteloa työmaan henkilöstöstä. 

Urakoitsijan on huolehdittava, että työmaalla toimivat aliurakoitsijat ja itsenäiset työnsuorit-
tajat ovat saaneet mahdollisuuden tutustua näihin turvallisuusasiakirjaan, turvallisuussään-
töihin ja menettelyohjeisiin.  

Urakoitsija huolehtii myös siitä, että päätoteuttajan antamat muutkin turvallisuuteen liittyvät 
määräykset ja ohjeet välitetään työmaalla työskenteleville urakoitsijan aliurakoitsijoille ja 
itsenäisille työnsuorittajille. 

Urakoitsija vastaa omien työntekijöiden perehdyttämisestä työmaahan ja sen olosuhteisiin 
sekä työtehtäviin ja työolosuhteisiin. Annettu perehdyttäminen on myös dokumentoitava. 
Kulkuluvan saannin ehtona on, että työntekijä on perehdytetty työmaan olosuhteisiin ja tur-
vallisuussääntöihin. 

Kulkuluvan myöntämisen edellytyksenä on pääurakoitsijan toimesta työntekijälle annettu ja 
työntekijän allekirjoituksellaan saaduksi vahvistettu perehdyttäminen. 

Urakoitsijan on huolehdittava, että hänen työntekijänsä ovat selvillä seuraavista seikoista ja 
noudattavat niistä annettuja määräyksiä ja ohjeita: 

- yhteisen rakennustyömaan järjestystä, materiaalin käsittelyä, liikennettä, tupakointia 
ja avotulen käyttöä sekä tulitöitä koskevista määräyksistä; 
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- työmaan aikataulusta; 

- toteutusorganisaatiosta; 

- tilaajan turvallisuusvaatimuksista; 

- ensiavusta ja työmaan paloturvallisuudesta: 

- työmaan tiloista, varastoista, sosiaalitiloista 

- työmaa- ja turvallisuussuunnitelmista 

- työmaan turvallisuusohjeista ja -säännöistä 

- koneiden ja laitteiden käytöstä, 

- nostoista ja siirroista, 

- putoamissuojauksen toteuttamisesta ja telinetyöstä, 

- pölynhallinnasta 

- työmaalla tai siihen liittyvällä alueella tapahtuvaan toimintaan sisältyvistä muista eri-
tyisistä vaaratekijöistä (esim. kaasu- tai räjähdysvaara), 

- asbesti- ja haitta-aineiden purkutöistä sekä niiden käsittelystä, 

- henkilösuojainten käytöstä, 

- menettelystä hätä- ja onnettomuustilanteissa (avun hälyttäminen, suojautuminen, 
palovartiointi, vara- ja hätäuloskäytävät), 

- esiin tulleista vaaroista, vioista ja puutteista ilmoittamisesta, 

- töiden tekemisjärjestyksestä ja toiminnasta muutostilanteissa. 

- paineellisten vesijohtojen ja viemärien lähellä tehtävistä ja niihin kohdistuvista töistä 

4.6 Kaluston laatu- ja turvallisuusvaatimukset 

Käytettävät koneet ja laitteet tulee olla turvallisia ja käyttötarkoitukseen sopivia. Urakoitsija 
vastaa käyttämiensä koneiden ja laitteiden turvallisuudesta. 

Tiealueilla ja muilla liikenteeseen käytetyillä paikoilla on koneiden erotuttava muusta liiken-
teestä. Työkoneiden ja liikenteen välissä on tarvittaessa oltava riittävät suojavyöhykkeet.  

Työssä käytettävissä kuormaus- ja kuljetusajoneuvoissa sekä nostimissa tulee olla määräys-
ten mukaiset peruutushälyttimet. Koneille ja laitteille tehdään päivittäiset toimintakokeilut 
niiden käyttäjien toimesta.  

Urakoitsijan on huolehdittava, että sen käyttämät sähkölaitteet ja sähkökäyttöiset koneet on 
tarkastettu asianmukaisesti ja ovat niitä koskevien turvallisuusmääräysten mukaisessa kun-
nossa.  

4.7 Ensiapuvalmius 

Urakoitsijan tulee määritellä työnsä osalta riittävä ensiapuvalmius ja huolehtia siitä, että on 
työmaalla tältä osin riittävästi ensiaputaitoisia. Ensiaputaitoiset henkilöt ilmoitetaan pääto-
teuttajalle kulkuluvan myöntämisen yhteydessä. 
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4.8 Henkilönsuojaimien käyttö 

Työmaalla on käytettävä kypärää, heijastavaa varoitusvaatetusta, joka on standardin SFS-EN 
471 mukaista sekä turvakenkiä. Lisäksi on käytettävä työn ja työolosuhteiden edellyttämää 
henkilökohtaista silmien suojausta. 

Muiden henkilösuojaimien käyttö ja valinta on tehtävä riskienarvioinnin perusteella (VNp 
1407/1993 eli suojainten käyttöpäätös). Urakoitsijan on myös valvottava, että annettuja suo-
jaimia käytetään. 

Ohjelmalähteen käyttö kuulonsuojaimia käytettäessä on tällä työmaalla kielletty. 

5 Turvallisuussuunnittelu 

Suunnitelmien tulee olla toteutettavissa työturvallisesti. 

5.1 Turvallisuussuunnitelma ja työmaasuunnitelma 

Päätoteuttajan tulee laatia työmaittensa kaikki turvallisuussuunnitelmat sekä noudatettava 
niitä omien töidensä toteutusta suunniteltaessa sekä työmaalla tapahtuvassa toiminnassa. 
Urakoitsijoiden on niihin tutustuttava ja noudatettava niitä. 

Päätoteuttajan tulee laatia työmaan aluesuunnitelma, johon liittyvissä suunnitelmissa esite-
tään työmaan järjestelyt eri rakennusvaiheissa sekä työmaaliikenne ja kulkutiet.  

5.2 Vaarallisten töiden suunnittelu 

Päätoteuttaja edellyttää jokaiselta urakoitsijalta, että erityistä vaaraa sisältävät työt suunni-
tellaan huolellisesti (VNa 205/2009 10 §)  

Suunnittelijoilla on oltavariittävä turvallisuusasiantuntemus ja vaarallisia töitä koskevat suun-
nitelmat on tehty ennen töiden aloittamista. 

Edellä mainitut suunnitelmat tulee laatia kirjallisessa muodossa. Urakoitsijoiden on myös toi-
mitettava suunnittelua koskevat asiakirjat päätoteuttajalle. Päätoteuttajalla on myös oikeus 
antaa ohjeita urakoitsijoiden tekemään suunnitteluun. Urakoitsijoiden on huolehdittava 
omalta osaltaan suunnittelusta johtuvien toimenpiteiden täytäntöönpanosta ja seurannasta 
sekä suunnittelun ajan tasalla pitämisestä. Rakennuttaja tai päätoteuttaja voi antaa myös 
vaatimuksia muidenkin töiden ja työvaiheiden suunnittelusta. 

5.3 Kaivutyöt 

Piha-alueella sekä tie- ja katualueella tehtävistä kaivutöistä on laadittava kirjalliset suunnitel-
mat. Erityisesti on kiinnitettävä huomiota yleisen liikenteen suojaamiseen, opasteisiin ja kai-
vantojen sortuma- ja putoamisvaaran ehkäisemiseen. 

5.4 Nostotyöt 

Vaikeista tai vaarallisista nosto- ja siirtotöistä on laadittava erilliset suunnitelmat. Nostoista 
laaditaan aina kirjallinen suunnitelma, jos se tapahtuu yleisen liikenteen käyttämällä alueella. 

Nostojen suunnittelussa on huomioitava mm. tukipisteiden stabilointi, nostojen turvallisuus, 
putoamisvaara, alueiden eristäminen nostojen ajaksi, mahdollinen nostotyön aikainen liiken-
teen ohjaus ja työskentelyalueen yleinen turvallisuus. 
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5.5 Louhintatyöt 

Räjähdys- ja louhintatöissä tulee noudattaa siitä erikseen laissa annettuja järjestysohjeita 
(erityisesti VNp 410/1986) ja vaadittuja työn suorittajien pätevyysvaatimuksia. 

Räjäytystä varten tulee päätoteuttajan huolehtia siitä, että louhintaurakoitsija laatii kirjalli-
sen räjäytystyömaata koskevan turvallisuutta ja terveyttä koskevan asiakirjan ennen töiden 
aloittamista. Asiakirjassa on arvioitava vaara- ja haittatekijät sekä määriteltävä toimenpiteet 
työntekijöiden turvaamiseksi. Suunnitelma on pidettävä ajan tasalla ja sitä on tarvittaessa 
muutettava työn kuluessa. 

5.6 Liikenteen ohjaus 

Päätoteuttaja suunnittelee tarvittaessa työkohtaiset liikennejärjestelyt ja hyväksyttää ne ra-
kennuttajalla. Liikennejärjestelyt tulee suunnitella sellaisiksi, ettei niillä kohtuuttomasti häi-
ritä liikenteen sujuvuutta.  

Työaluesuunnitelmassa on esitettävä työmaan suojaus- ja merkitsemistoimenpiteet. Ne on 
suunniteltava sekä toteutettava siten, että työmaalla työskentelevien työturvallisuus ja työ-
maan ulkopuolisten turvallisuus on varmistettu. 

Kaduilla on noudatettava SKTY.n julkaisun 19/99 ”Tilapäiset liikennejärjestelyt katualueella” 
ohjeita ja/tai noudattaen kunnallisia ohjeita. 

5.7 Työmaan turvallisuusseuranta 

Tilaaja edellyttää, että päätoteuttaja huolehtii riittävästä työn valvonnasta ja tarvittaessa 
puuttuu vaaratilanteisiin sekä turvallisuusmääräysten ja – ohjeiden vastaiseen toimintaan.  

Tilaaja edellyttää työssä hyvää turvallisuustasoa (MVR-taso 94 %) 

Tilaaja edellyttää, että päätoteuttaja tekee työhönsä liittyvät käyttöönotto- ja vastaanotto-
tarkastukset ja varmistaa, että: 

- tarkastukset tehdään ajallaan ja huolellisesti, 

- tarkastajilla on tarpeellinen ammattitaito, 

- tarkastuksista laaditaan asianmukaiset pöytäkirjat, 

- tarkastuksissa havaitut turvallisuutta vaarantavat puutteet korjataan välittömästi. 

Päätoteuttajan tulee toimittaa kopio tarkastuslomakkeesta turvallisuuskoordinaattorille. 

Urakoitsijan edustajan tulee osallistua tarvittaessa päätoteuttajan järjestämään turvallisuus-
kierrokseen ja työmaan viikoittaiseen kunnossapitotarkastukseen. 

Päätoteuttajalla on oikeus valvoa urakoitsijan tekemien tarkastusten suorittamista sekä osal-
listua harkintansa mukaan tarkastuksiin. 

Rakennuttajan turvallisuuskoordinaattorina toimii Juha Vainikainen. Hänelle ilmoitetaan tä-
män turvallisuusasiakirjan tietoihin liittyvät muutokset ja poikkeavat tiedot. 

Päätoteuttaja ilmoittaa turvallisuudestaan vastaavat henkilönsä ajan tasalla pidettävään lis-
taan. 
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6 Työmaan menettelyohje 

6.1 Turvallisuus- ja pätevyysvaatimukset 

Kaikilta työmaalla työskenteleviltä työntekijöiltä vaaditaan työturvallisuuskoulutus, josta 
osoituksena on voimassa oleva työturvallisuuskortti. 

Tulitöihin osallistuvilla on oltava voimassa oleva tulityökortti. 

Kaikilta, jotka joutuvat työkohteessa työskentelemään yleisellä liikennealueella vaaditaan 
Tieturva 1 pätevyys. Työnjohdolla ja työnaikaisista liikennejärjestelyistä vastaavilla henki-
löillä, sekä työmaan valvojalla ja turvallisuuskoordinaattorilla on oltava Tieturva 2 pätevyys.  

Kunnallistekniikan vesihuoltojärjestelmiin kohdistuvia töitä tekevillä on oltava vesityöpäte-
vyys. 

Urakoitsijan tulee huomioida Valtioneuvoston asetus työntekijöiden työterveyskortista ra-
kennustyössä 14.12.2006/1176 ja hoitaa ko. velvollisuudet, jotka asetuksessa on määrätty. 

6.2 Turvallisuustason mittaaminen 

Työkohteessa työturvallisuuden tasoa seurataan viikkotarkastuksilla, (esim. MVR-mittari 
2010, MVR-taso 94 %) 

6.3 Rakennus- ja purkutöiden suhde liikenteeseen 

Maanrakentamiseen liittyviä töitä tehdään yleisen liikenteen vaikutusalueella ja välittömässä 
läheisyydessä.   

Kulkua alueen kiinteistöille ei saa katkaista kuin väliaikaisesti. Kulun katkaisemisesta urakoit-
sijan on sovittava hyvissä ajoin tilaajan sekä kiinteistöjen edustajien kanssa. 

Työ- ja liikenneturvallisuuden varmistamiseksi urakoitsijan on kiinnitettävä erityistä huo-
miota työmaa-alueen selkeään erottamiseen ja merkitsemiseen sekä kevyen liikenteen kul-
kuyhteyksien esteettömyyteen ja turvallisuuteen. 

 Urakoitsijan tulee laatia liikenteellisesti merkittävien työvaiheiden liikenteenohjaus-suunni-
telmat sekä toimittaa ne rakennuttajalle ja poliisiviranomaiselle viikkoa ennen työvaiheiden 
aloittamista.  

Kaduilla on noudatettava SKTY.n julkaisun 19/99 ”Tilapäiset liikennejärjestelyt katualueella” 
ohjeita ja/tai noudattaen kunnallisia ohjeita. 

Urakoitsijan on huolehdittava urakka-alueellaan teiden, katujen ja kulkuväylien valaistuk-
sesta.  

6.4 Rakennettu kunnallistekniikka 

Urakka-alueella voi sijaita putkistoja, kaapeleita ja johtoja. Päätoteuttajan on ennen työhön 
ryhtymistä varmistettava työalueella olevien putkien, johtojen ja kaapeleiden yms. sijainti 
sekä huolehdittava riittävät näytöt, niiden suojaaminen ja mahdollinen työnaikainen siirtämi-
nen. Asiasta on aina sovittava ao. rakenteen tai rakennelman omistajan, päätoteuttajan sekä 
tarvittaessa tilaajan kanssa.  
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Kunnallistekniikan purkutöissä, siirroissa, liitostöissä, painekokeissa ja desinfioinneissa on 
otettava huomioon kunnallisen vesilaitoksen ohjeet ja määräykset. K.o työt voidaan tehdä 
vain kunnallisen vesilaitoksen valvonnassa. 

6.5 Räjäytys- louhintatyöt. Kivien rikotukset. 

Hankkeessa saatetaan joutua tekemään louhintoja ja kivien rikotuksia.  

6.6 Pilaantuneet maa-ainekset ja haitalliset aineet 

Urakka-alueella ei ennakkotietojen mukaan ole pilaantuneita maa-aineksia ja haitallisiksi luo-
kiteltavia aineita tai rakenteita. Mikäli näitä työn aikana löydetään, on niistä tehtävä ilmoitus 
välittömästi rakennuttajalle ja tarvittavin toimenpitein estettävä ympäristövahinkojen synty-
minen.  

6.7 Ympäristön suojelu 

Urakoitsijan tulee omassa työssään minimoida työmaan haitalliset ympäristövaikutukset esi-
merkiksi käyttämällä työkoneissa ympäristöystävällisiä öljyjä ja polttoainetta, suunnittele-
malla ylijäämämaiden hyötykäyttö ja ottamalla tuotteita valitessaan huomioon niiden käyt-
töikä, korjattavuus ja ympäristörasitus.  

Työssä on minimoitava pölynä tai ajoneuvojen renkaissa ympäristöön leviävä maa-aines.  

Työmaan ulkopuolista melua, tärinää ja pölyä aiheuttavat työvaiheet on pyrittävä minimoi-
maan. 

Työmenetelmät ja -tavat on valittava siten, että työkohteesta pölyn leviäminen ympäristöön 
minimoidaan. Haitallisia aineita ei saa levitä ympäristöön. Ympäristölle aiheutuva meluhaitta 
pidetään mahdollisimman pienenä.  

6.8 Työmaan järjestys ja siisteys 

Urakoitsijan on noudatettava työkohteessa hyvää järjestystä ja siisteyttä sekä huolehdittava 
osaltaan jätteiden keräyksestä niihin osoitettuihin pisteisiin tai astioihin. Urakka-alue ja työ-
kohde on luovutettava aina siistittynä ja hyvässä järjestyksessä. Tarvittaessa päätoteuttajan 
edustajat tarkastavat työkohteen kunnon ennen sen luovuttamista. 

6.9 Töiden ajoitus 

Työpäiviä eivät ole pyhäpäivät eivätkä rakennusalan työehtosopimuksen mukaiset vapaapäi-
vät.  

Päivittäinen työaika on arkisin klo 07:00-18:00 sekä tämän lisäksi Pelastusaseman, Pajatien ja 
Miilutien työmailla lauantaisin klo 8:00 -16:00.  

6.10 Urakka-alueen merkintä ja suojaus 

Työstä tiedotetaan paikan päällä kohdekohtaisella työmaataululla.  

Tie- ja katualueitten merkinnät, liikenteenohjauslaitteet ja opasteet sekä kaivantojen suo-
jaukset ja varoitusvalot kuuluvat urakoitsijan vastattaviksi.  
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6.11 Sanktiot 

Turvallisuusasioiden osalta tapahtuneet sopimusrikkomukset sanktioidaan kuten muut sopi-
musrikkomukset. 

Mikäli päätoteuttaja, urakoitsija tai itsenäinen työnsuorittaja toistuvasti laiminlyö turvalli-
suusvelvoitteiden noudattamisen, on tilaajalla oikeus vaihtaa tämä osapuoli. 

Tilaajalla on oikeus vaihdattaa päätoteuttajan vastuuhenkilö tai urakoitsijan vastuunalainen 
henkilö, jos turvallisuusasioissa on samoissa asioissa toistuvasti puutteita tai työsuojeluviran-
omaiset ovat joutuneet puuttumaan turvallisuutta koskeviin laiminlyönteihin tai puutteelli-
suuksiin. 

Tapaturman tai vakavan vaaratilanteen aiheuttanut tai toistuvasti turvallisuusmääräysten ja 
ohjeiden vastaisesti toiminut henkilö voidaan poistaa hankkeelta tilaajan nimeämän edusta-
jan toimesta. 

Henkilökohtaisen suojavälineen puuttuminen (kypärä, silmä- ja kuulonsuojaus, varoitus-
vaate, turvajalkineet) aiheuttaa välittömästi henkilön poistamisen työkohteesta. 

Mikäli päätoteuttaja tai urakoitsija ei kirjallisesta kehotuksesta huolimatta siivoa työkohdet-
taan tai korjaa työnaikaisia työmaajärjestelyjä, on tilaajalla oikeus teettää työ ulkopuolisella 
taholla ja laskuttaa kertyneet kustannukset 1 ½ -kertaisena asianomaiselta. 

Urakoitsija vastaa aliurakoitsijoiden osalta sanktioista. 

 

 

 

 


