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1 YLEISTÄ 
 

1.1 Työturvallisuusasiakirjan tarkoitus 
 
Tämä työturvallisuusasiakirja on rakennustyön turvallisuudesta annetun valtioneuvoston 
päätöksen (RakVNp) 629/94 5 §:n mukainen rakennustyön suunnittelua ja valmistelua 
sekä rakennustyön toteuttamista varten laadittu asiakirja. 
 
Asiakirjan tarkoituksena on antaa rakennushankkeen ominaisuuksista ja luonteesta 
aiheutuvat ja sen toteuttamiseen liittyvät tarpeelliset turvallisuustiedot.  
 

1.2 Päätoteuttaja 
 
Urakoitsija toimii tässä urakassa pääurakoitsijana ja lainsäädännön (RakVNp) tar-
koittamana päätoteuttajana ja vastaa päätoteuttajan velvollisuuksista lukuun ottamatta 
työkohteita, joilla on jo tilaajan ilmoittama päätoteuttaja. 
 
Urakoitsijan on välittömästi korjattava valvojan toteamat työturvallisuutta vaarantavat viat 
ja puutteellisuudet, joista valvoja on urakoitsijalle ilmoittanut. Jos urakoitsija kuitenkin 
laiminlyö valvojan esittämän kirjallisen työturvallisuutta tai liikenteen hoitoa koskevan 
korjausvaatimuksen, on tilaajalla oikeus tehdä tai teettää korjaustyö asiakirjojen ja 
viranomaismääräysten edellyttämään kuntoon ja periä syntyneet kustannukset 
urakoitsijalta. 
 
Tilaajalle ei siirry tämän työturvallisuusasiakirjan perusteella mitään päätoteuttajan tätä 
urakkaa koskevia velvoitteita. 

 

1.3 Töiden yhteensovitus 
 
Rakennuskohteessa urakka-aikana samanaikaisesti muiden urakoitsijoiden tai kolmansien 
osapuolten toimesta tehtävät työt on esitettävä päätoteuttajan toimesta tilaajalle jos näissä 
esiintyy ristiriitaisuutta tai muita turvallisuuteen liittyviä epäkohtia. 
 

1.4 Yhdyshenkilöt 
 
Työmaan turvallisuudesta vastaavista henkilöistä sekä tilaajan turvallisuusasioista 
vastaavista henkilöistä pidetään työmaakokouksissa ajan tasalla olevaa luetteloa. 
Yhdyshenkilöluetteloon merkitään kaikkien työmaalla toimivien urakoitsijoiden ja 
kolmansien osapuolten turvallisuudesta vastaavat henkilöt. 
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2 TYÖALUE JA SEN OLOSUHTEET 
 

2.1 Rakennuspaikka 
 
Työkohde on sijaitsee Vanhassa Raumassa, Kiviniemenkadun ja Vänninvahen 
kulmauksessa. Rakennus on 1 kerroksinen asuinrivitalo, piha-alue on aidattu, autolla ei 
pääse pihalle. 
 
 

2.1.1 Liikenne 
 
Työalueella ei pääse helposti autolla, pysäköinti ja kulku Nortamonkadun kautta, 
liikerakennuksen alueen perällä. 
 
 

3 VAARAA AIHEUTTAVAT RAKENNUSTYÖT 
 

3.1 Kuvaus tehtävistä töistä 

 
Kyseessä on peruskorjaushanke, johon sisältyy telineiden tekoa ja ulkomaalaustöitä. 
 

3.2 Kohteen tyypilliset työturvallisuusriskit 
 
Rakennushanke on tyypillinen peruskorjauskohde, jolle tyypillisiä työturvallisuusriskejä 
ja riskejä sisältäviä työvaiheita ovat: 

 
• telinetyöt, rakennuksen suojaus 

• purkutyöt, haitta-aineiden (asbesti, lyijy, mikrobikasvustot) purku ja varastointi 

• tulityöt, työmaapöly, melutyöt 

• julkisivujen pinnoitustyöt  

• vesikattotyöt 

• telineiltä suoritettavat työt 

• rakennustyön aikainen sähköistys  

• työmaaliikenne 

• koneiden ja laitteiden käyttö 

• nostotyöt ja siirrot 

• ulkopuolisten liikkuminen työympäristössä 

• henkilöautoliikenne, asukkaat ja urakoitsijoiden työntekijät 
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4 RAKENNUSTYÖN SUORITUSVAATIMUKSIA 
 

4.1 Yleistä työn suorituksesta 
 
Työn suorituksessa otettava huomioon, paikkojen tasaisuus ja maaston painuma kohdat. 
Telineillä tehtävät työt aiheuttavat putoamisvaaran. Työn toteutuksessa on urakoitsijan 
kiinnitettävä erityistä huomioita putoamissuojauksen järjestämiseen. 

4.2 Työalueet 
 
Päätoteuttajan on laadittava työaluesuunnitelma ja siihen liittyvä liikennejärjestely 
suunnitelma ja esitettävä ne rakennuttajan hyväksyttäväksi. 
 
Työaluesuunnitelmassa on esitettävä työmaan suojaus- ja merkitsemistoimenpiteet ja ne 
on suunniteltava ja toteutettava siten, että sekä työmaalla työskentelevien työturvallisuus 
että työmaan ulkopuolisten turvallisuus on varmistettu. 
 

4.3 Henkilösuojaimet 
 
Työ 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 henkilönsuojaimet (katso Vnp 1407/93). 

Työnantajan on valittava henkilönsuojaimet työntekijän turvallisuudelle ja terveydelle 
aiheutuvien vaarojen tunnistamisen ja niiden merkityksen arvioinnin perusteella. 

Rakennustyömaalla on käytettävä suojakypärää. Tarvittaessa kypärä on varustettava 
alushupulla. 

Rakennustyössä on käytettävä työn ja työolosuhteiden edellyttämää henkilökohtaista 
silmien suojausta. Työnantajan on annettava työntekijöille käyttöön suojalasit niissä töissä, 
joissa on merkittävä silmätapaturmanvaara. 

Käytettäessä valjastyyppistä turvavyötä köysineen on käytettävä itsetoimivalla pituuden 
säätimellä varustettua varmistusköyttä, jos köyden pituutta joudutaan jatkuvasti 
säätämään. 

Rakennustyömaalla on yleensä käytettävä turvajalkineita. 

Lattiatöissä ja muissa vastaavissa polvia rasittavissa töissä on käytettävä polvensuojaimia. 

Rakennustyömaalla on käytettävä heijastavaa varoitusvaatetusta, jotta työntekijä näkyy 
hyvin. Työskenneltäessä tie- ja katualueella tai muilla liikenteeseen käytetyillä paikoilla on 
käytettävä varoitusvaatetusta, josta säädetään erikseen. 
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4.4 Rakennustyövälineet, koneet ja laitteet 
 
Työvälineiden ja koneiden sekä muiden rakennusvälineiden tulee olla tarkoituksen-
mukaisia ja niiden tulee täyttää työturvallisuudelle asetetut vaatimukset. Ne on tarvittaessa 
varustettava sellaisilla apulaitteilla, ettei käsiteltäville tarvikkeille, valmiille työnosalle tai 
ympäristölle aiheuteta vahinkoa. 
 
 

4.5 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 
huomioon ottamisen. 
 

4.6 Palosuojelu 
 
Jokainen urakoitsija on velvollinen kiinnittämään huomiota paloturvallisuuteen ja 
toimimaan vastuualueellaan niin, ettei tulipalon vaaraa synny ja noudattamaan viran-
omaisten antamia suojeluohjeita sekä työmaalla erikseen laadittuja ohjeita. 
 
Päätoteuttajan on ennen työn alkua tehtävä erillinen selvitys palovaaraa aiheuttavista 
työvaiheista ja menetelmistä, rakennusaineista sekä valmiista rakennusosista. 
 
Tulitöitä tekevillä työntekijöillä on oltava tulityökoulutus ja sen osoittamiseksi tulityökortti. 
 
 

4.7 Pölyn leviämisen estäminen 
 
Työmaapölyn ennaltaehkäisemiseen on kiinnitettävä riittävästi huomiota. Pölyämistä 
voidaan vähentää mm. työmaateiden pölynsidonnalla, ympäristöön kulkeutuneen pölyn ja 
lian nopealla poistamisella, käytettävien kiviainesten kastelulla ja/tai yksittäisten 
varastokasojen peittämisellä. 
 

4.8 Melua aiheuttavat työt 
 
Työstä ympäristölle aiheutuvan melun osalta päätoteuttajan on otettava huomioon ja 
huolehdittava meluntorjuntalain 13 §:n mukaisesta, erityisen häiritsevää melua aiheuttavia 
tilapäisiä toimintoja koskevasta ilmoitusvelvollisuudesta. Lisäksi on otettava huomioon 
järjestyslaki. 
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5 YMPÄRISTÖN SUOJAUS 
 

5.1 Työmaan suojaaminen 
 
Työmaan aitaamisessa ym. merkitsemisessä on otettava huomioon työn luonteen 
edellyttämät vaatimukset ja toteuttamisedellytykset sekä työntekijöiden turvallisuuden 
kannalta että ympäristön aiheuttamista lähtökohdista. 
 

5.2 Ympäristön puhtaanapito 
 
Urakoitsijalle kuuluu työstään johtuva ympäristön puhtaanapito. Työt on järjestettävä siten, 
että ympäristölle ei aiheudu tarpeettomia likaantumisesta aiheutuvia haittavaikutuksia. 
 
 
 
 
Säkylässä 9.2.2018 
 
 
 
Insinööritoimisto Harri Peltonen Ky 
   
Harri Peltonen RI (amk) 
Rakennuttajakonsultti    
 

 


