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0. YLEISTÄ 
 
0.1. Työturvallisuusasiakirjan tarkoitus  

 
Tämä turvallisuusliite on rakennustyön turvallisuudesta annetun valtioneuvoston  
päätöksen (RakVNP) 629/94 5.§:n mukainen rakennustyön suunnittelua ja rakentamista sekä 
tässä hankkeessa parvekkeiden kaiteiden purkua, betoni- ja rappauskorjaustyötä koskeva 
asiakirja. 

 
Tämä asiakirja kertoo työn erityisiä turvallisuusriskejä ja vaaroja aiheuttavista työvaiheista 
niin, että urakoitsija voi varautua niihin asianmukaisesti. Tämä asiakirja täydentää urakka-
asiakirjoja. 

 
0.2. Päätoteuttaja  

  
Urakoitsija toimii omassa urakassaan pääurakoitsijana ja lainsäädännön (Rak/VNp) 
tarkoittamana päätoteuttajana ja vastaa velvollisuuksista. 
Tilaajalle ei siirry tämän työturvallisuusasiakirjan perusteella mitään päätoteuttajan 
tätä urakkaa koskevia velvoitteita. 
Päätoteuttaja laatii työmaalle turvallisuusohjeet ja vastaa siitä, että jokainen omaan 
henkilöstöön kuuluva on perehdytetty työmaan turvallisuusohjeisiin ennen heidän työmaalla 
työskentelyään. 
 

0.3.  Töiden yhteensovitus  
 

Urakoitsija vastaa töidensä yhteensovittamisesta. 
 

0.4.  Työsuojelusäädökset  
 

Rakennuskohteessa on noudatettava työsuojelua koskevia lakeja ja määräyksiä. 
Ko. lait ja asetukset on oltava nähtävä työmaalla. 

 
0.5.  Lupien tarkastus  

 
Urakoitsijan on huolehdittava siitä, että työmaalla toimivilla työntekijöillä on asianmukaiset 
luvat sekä riittävä käytännön kokemus purku-, nosturi- ja muissa yms. töissä liittyen 
urakkaan.  

   
0.6.  Vastuu ja yhteyshenkilöt työturvallisuusasioissa  

 
Rakennuttajan turvallisuushenkilö; 
 
Tilaajan edustaja, työturvallisuuskoordinaattori ja työmaan valvoja: 
Ismo Timonen, Rauman kaupunki 
osoite: Valtakatu 2 A 26100  RAUMA  
puhelin: 04440 36002 
sähköposti: ismo.timonen@rauma.fi  
 
Urakoitsijan vastuuhenkilöt esitetään urakkasopimuksessa. 
 

mailto:ismo.timonen@rauma.fi
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1. TYÖALUE- JA SEN OLOSUHTEET 
 

1.1. Korjauskohde   
 
Kohteen osoite on Tuomolantie 13, 26820 RAUMA. 
Kyseessä on kaksi 2 kerrostaloa joissa on yhteensä 6 rappua ja 48 asuntoa. 

 
1.2.  Liikenne ja lähialueen kiinteistöt  

 
Työalueen yhdellä syrjällä on kunnan yleinen katualue ja kevyenliikenteen väylä. 
Urakoitsijan tulee noudattaa varovaisuutta työmaaliikenteessä piha-alueelle mentäessä 
ja sieltä poistuttaessa. 
 
Piha-alueella on kulku asuntojen rappukäytäviin sekä lapsien leikkialue, jotka tulee 
huomioida työmaan suunnittelussa ja töiden suorittamisessa sekä noudattaa erityistä 
varovaisuutta niiden läheisyydessä. 
 

1.3. Käytettävissä oleva tila  
 
Kohteessa on työn suorittamiseksi riittävästi tilaa. 

 
2. VAARAA AIHEUTTAVAT RAKENNUSTYÖT   

 
2.1.  Kuvaus tehtävistä töistä  

 
Kyseessä on vuonna 1972 rakennettujen kahden kerrostalon 48 parvekkeen 
betonisten parvekeseinien ja – lattioiden rappaus- ja maalauskorjaukset.  
Työt suoritetaan rakennuksen ulkopuolelta nostolaitteilla tai telineillä 
jonka vuoksi työskennellään korkealla paikalla. 

 
2.2. Kohteen tyypilliset työturvallisuusriskit  

 
Korjaustöissä tyypillisiä työturvallisuusriskejä aiheuttavat:  
 
- putoaminen korkealta (teline – ja nostolaitetyöt) 
- telineiden ja nostolaiteiden tuennan pettäminen tai maan sortumat tuennan alta.  
- putoavat esineet ja rakennustarvikkeet  
- korjaustyöstä aiheutuva pöly ja meteli 
- tulitöistä aiheutuva tulipalonvaara 
- käytettävien betonikorjaus aineiden sekä – pinnoitteiden turvallisuus 

 
Korjaustöissä on erityisesti huomioitava seuraavat turvallisuusnäkökohdat: 
 
- henkilöjen ja materiaalien putoamissuojaukset 
- henkilökohtaisten suojausvarusteiden käyttö 
- materiaalien nostojen ja siirtojen turvallisuus 
- kulkuteiden vapaana pitäminen 
- paloturvallisuus 
- telineiden ja nostolaitteiden läheisyydessä ja alta asukkaiden kulkeminen 
- asunnon parvekeoven salpaaminen ulkoapäin, asukkaan kulkemisen estämiseksi, 
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työn suorituksen ajan.  Parvekkeen käyttöön otto vain sen ollessa kokonaan valmis. 
 

2.3.  Kohteen purkutyöt  
 

Urakoitsijan tulee omassa työssään minimoida haitalliset ympäristövaikutukset 
suorittamalla lajittelevaa purkua kierrättämällä puu- ja metalliosat. 

 
2.4.  Terveydelle vaarallisten aineiden esiintyminen 

 
Kohteen urakkaan ei sisälly asbestipurkutöitä. 

 
3. RAKENNUSTYÖN SUORITUSVAATIMUKSIA   

 
3.1. Yleistä työn suorituksesta   

 
Urakoitsijan tulee käyttää työn suorituksessa työn luonteen vaatimaa ammattitaitoista 
työnjohtoa ja työvoimaa. Mahdollisten aliurakoitsijoiden tulee olla rakennuttajan 
hyväksymiä. 
 

3.2. Työmaa-alueen eristäminen ja merkitseminen 
 
   Urakoitsijan tulee rajata nostolaitteiden ja telineiden alle jäävät tilat nauhoilla sekä 
 estää siten kulku niiden alla. 

 
3.3. Rakennustyövälineet, nostolaitteet ja telineet  

 
Urakoitsija vastaa siitä että rakennustyövälineet, nostolaitteet ja telineet yms. laitteet 
toteutetaan työmaalla RakVNP:n mukaisesti turvallisuusmääräyksiä noudattaen sekä ne 
täyttävät niille asetetut vaatimukset. 

 
3.4. Palosuojelu  

 
Mahdollisia tulitöitä tekevillä on oltava tulityökortti sekä urakoitsija on huolehdittava 
tulitöiden määräyksien mukaisesta jälkivartioinnista. 
 

3.5. Melun ja tärinän rajoittaminen 
 
Työmaan melua aiheuttavat työt on suoritettava klo 08 – 16 välisenä aikana. 

 
3.6. Putoamissuojaus  

 
Urakoitsija vastaa siitä että putoamissuojaus toteutetaan työmaalla RakVNP:n 26§:n 
mukaisesti turvallisuusmääräyksiä noudattaen. 

 
4. YMPÄRISTÖN PUHTAANAPITO JA TYÖMAA-ALUE  

Urakoitsijalle kuuluu työstä johtuva ympäristön puhtaanapito sekä työt on järjestettävä 
siten ettei ympäristölle aiheudu tarpeetonta likaantumista. 
 
Raumalla 15.1.2018 Ismo Timonen 


