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1 TURVALLISUUSASIAKIRJAN TARKOIITUS 

Tämä turvallisuusasiakirja on rakennustyön turvallisuudesta annetun valtioneuvoston päätöksen 

(RakVNp) 629/94 5. §:n mukainen rakennustyön suunnittelua ja valmistelua varten laadittu 

asiakirja. 

Tässä turvallisuusasiakirjassa annetaan tietoja vain rakentamiseen liittyvistä poikkeuksellisista 

ongelmista ja vaaratekijöistä, jotka urakoitsijoiden on otettava huomioon tarjouksessaan sekä 

suunnitellessaan ja toteuttaessaan töitään työmaalla. 

 
Tämä asiakirja kertoo hankkeen erityisiä työturvallisuusriskejä ja vaaroja aiheuttavista 

olosuhteista ja työvaiheista niin, että urakoitsijat voivat varautua niihin asianmukaisesti. Tämä 

asiakirja täydentää rakennus- ja erikoistyöselityksiä sekä urakkasisältö-, osapuolten yhteiset 

työmaapalvelut- ja työmaan toiminta ja hallintoasiakirjoja. 

 

1.1 Toteutusmuoto ja päätoteuttajan velvollisuudet 

Kohteen työt teetetään tarjouspyynnössä määritellyllä tavalla. Rakennusurakoitsija toimii 

pääurakoitsijana ja vastaa rakennustyön turvallisuudesta annetun valtioneuvoston 

päätöksen mukaisista päätoteuttajan velvollisuuksista sekä nimeää työmaalle vastaavan 

työnjohtajan. Pääurakoitsija vastaa kaikkien eri urakoitsijoiden töiden yhteensovittamisesta. 

 
Rakennuttajalle ei siirry tämän asiakirjan tai muiden urakka-asiakirjojen kautta mitään 

päätoteuttajan työmaata koskevia velvoitteita 

 
Päätoteuttaja laatii työmaalle yhteiset turvallisuusohjeet osaksi laatusuunnitelmansa ja 

esittelee sen tilaajalle. Pääurakoitsija vastaa, että jokainen oman, ali- tai sivu-urakoitsijan 

tai rakennuttajan erillishankintojen suorittavaan henkilöstöön kuuluva on perehdytetty 

työmaahan, työhönsä ja työmaan turvallisuusohjeisiin ennen heidän tuloaan työmaalle ja 

huolehdittava siitä, että perehdyttäminen tapahtuu kielellä, jota työntekijä asia huomioiden 

riittävästi ymmärtää. 

 
Pääurakoitsijan (päätoteuttajan) on huolehdittava siitä, että jokaisella rakennustyömaalla 

työskentelevällä on työmaalla liikkuessaan näkyvillä henkilön yksilöivä kuvallinen tunniste. 

 

Ali- ja sivu-urakoitsijat sekä erillishankintoja tekevät urakoitsijat ovat velvollisia noudattamaan 

pääurakoitsijan antamia ohjeita töiden järjestelyistä ja osallistumaan pääurakoitsijan 

järjestämään opastukseen ja työmaan turvallisuusohjeisiin perehdyttämiseen. 

 
Päätoteuttaja laatii työmaan ympäristösuunnitelman, joka osaltaan täydentää työ- 

turvallisuussuunnitelmaa. 
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TR-mittausindeksin tavoitetaso on kaikilla osa-alueilla 90 %. 

Turvallisuuden suhteen asetetaan tavoitteeksi, ettei vakavia tapaturmia tapahdu. Kaikki 

tapaturmat tutkitaan ja raportoidaan myös rakennuttajalle 0-tapaturmaa- ajattelun 

periaatteiden mukaisesti. 

 
Rakennuttajalla ja päätoteuttajalla on oikeus järjestää tarvittaessa työmaalla 

työturvallisuuskoulutusta. 

 
Jokaisen työmaalla toimivan urakoitsijan on noudatettava rakennuttajan ja päätoteuttajan 

antamia työturvallisuusohjeita sekä osallistuttava omalla kustannuksellaan rakennuttajan tai 

päätoteuttajan antamaan perehdyttämiseen ja työturvallisuuskoulutukseen. 

 
 

1.2 Työsuojeluorganisaatio ja katselmukset 
 

Työsuojelun piiriin kuuluvassa lakisääteisessä yhteistoiminnassa työnantajien ja 

työntekijöiden sekä eri urakoitsijoiden kesken noudatetaan lakia työsuojelun valvonnasta 

131/73 ja asetusta työsuojelun valvonnasta 954/73 muutoksineen. Lisäksi noudatetaan, 

mitä työehtosopimuksessa (TES) on sanottu. 

 
Pääurakoitsija vastaa työmaan hallintojärjestelyistä. Pääurakoitsija vastaa myös työmaan 

turvallisuusseurannasta (ns. viikkotarkastus, yms.) ja raportoi niistä tilaajalle 

työmaakokousasiana. 

 
Rakennuttajan taholta turvallisuusasioiden vastuuhenkilö ilmoitetaan myöhemmin hankkeen 

alussa. Hänelle ilmoitetaan tämän turvallisuusasiakirjan tietoihin liittyvät muutokset ja 

poikkeavat tiedot. 

 
Työmaan turvallisuudesta ja turvallisuuteen liittyvistä järjestelyistä vastaavista henkilöistä 

pidetään ajan tasalla olevaa listaa, joka päivitetään työmaakokousten yhteydessä. Listaan 

kirjataan henkilöt, jotka vastaavat seuraavista: työ- ja kulkuluvat, kulunvalvonta; työmaahan 

perehdyttäminen; paloturvallisuus; sähkö- turvallisuus, työturvallisuus; vartiointi sekä 

liikennejärjestelyt. 

 
Jokainen urakoitsija ilmoittaa turvallisuudesta vastaavat henkilönsä ajan tasalla pidettävään 

listaan. Aliurakoitsijoiden turvallisuudesta vastaavat henkilöt on hyväksytettävä 

päätoteuttajalla. 

 
Työmaan työntekijät valitsevat keskuudestaan työsuojeluvaltuutetun, 

 
Tilaajan työsuojeluorganisaatiolla on oikeus tarkastaa työmaaolosuhteet, puuttua mahdollisiin 

epäkohtiin ja tarvittaessa keskeyttää työt. 
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1.3 Töiden yhteensovitus ja työsuojelu 

Päätoteuttajan on huolehdittava turvallisuuden ja terveyden kannalta tarpeellisesta työmaan 

yleisjohdosta ja osapuolten välisen yhteistoiminnan ja tiedonkulun järjestämisestä, 

toimintojen yhteensovittamisesta sekä työmaan yleisestä siisteydestä ja turvallisuudesta. 

1.4 Työsuojelusäädökset ja yleisiä ohjeita 

Rakennuskohteessa noudatetaan työsuojelua koskevia lakeja ja määräyksiä, jotka ovat 

näkyvillä työmaalla. 

 
Urakoitsijan on hoidettava portaat, kulkusillat, käytävät, kulkureitit ja lattiat siten, että 

niissä ei ole putoamis-, liukastumis- tai kompastumisvaaraa. Ne on mitoitettava siten, että 

ne ovat työn tekemisen kannalta riittävät ja turvalliset. 

 
Kaasu- ja nestekaasupullojen varastointi sisätiloihin on kielletty ja niiden varastoinnista ja 

säilytyksestä samoin kuin palavien nesteiden varastoinnista on sovittava etukäteen valvojan 

kanssa. Varastointiin tulee käyttää erillistä lukittavaa ja tarpeellisin merkinnöin varustettua 

tilaa. 

 
Kaikkien sähköasennuksien on täytettävä sähköturvallisuusmääräykset. 

 
Työmaa on pidettävä järjestyksessä ja siistinä. Työalueelle kertyneet jätteet ja muu tarpeeton 

tavara on välittömästi siirrettävä niille osoitettuihin paikkoihin. 

 
Jokainen urakoitsija on velvollinen huolehtimaan työnaikana oman työkohteensa 

siisteydestä ja järjestyksestä. 

 

Pääurakoitsija vastaa, että puhtaanapito on säännöllistä ja että työvälineet ja - menetelmät 
ovat asianmukaisia  

1.5 Luvat ja luvanvaraiset työt 

Kunkin urakoitsijan on huolehdittava, että työmaalla toimivilla henkilöillä on asianmukaiset 

luvat ja käytännön kokemus sähkö-, hitsaus- ja tuli- yms. töissä. 

 
Pääurakoitsijan on huolehdittava, että työmaalla toimivilla henkilöillä on asianmukaiset luvat 

ja käytännön kokemus asbestipurku-, sähkö-, hitsaus-, tuli-, louhinta- ja räjäytys- yms. -

töissä. 

1.6 Yhdyshenkilöt ja yhteystiedot 
 

Työmaan turvallisuudesta vastaavista henkilöistä pidetään ajan tasalla olevaa listaa, joka 
päivitetään työmaakokousten yhteydessä. Jokaisen urakoitsijan tulee ilmoittaa 
turvallisuudesta vastaavat henkilönsä tähän listaan. 

1.7 Telineet ja työvälineet 

Pääurakoitsija vastaa teline- ja tukirakenteiden suunnittelusta, asianmukaisuudesta ja 

kestävyydestä myös muille urakoitsijoille tekemiensä teline- ja tukirakenteiden osalta. 

Viranomaisten niin vaatiessa pääurakoitsija laadituttaa telineistä ja tukirakenteista 
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rakennepiirustukset ja hyväksyttää ne tarkastavilla viranomaisilla. 

 
Pääurakoitsija vastaa, että työ- ja suojatelineet toteutetaan työmaalla ao. säännösten 

mukaisesti rakennustöiden turvallisuusmääräyksiä noudattaen. Teline- töissä käytetään 

telineeseen kiinnitettävää telinekorttia. 

 
Telineet, kulku- ja ajosillat on varustettava kuormakilvillä. 

 
Työvälineiden, koneiden sekä muiden rakennusvälineiden tulee olla tarkoituksenmukaisia 

ja niiden tulee täyttää työturvallisuudelle asetetut vaatimukset. Ne on varustettava 

tarvittaessa sellaisilla apulaitteilla, ettei käsiteltäville tarvikkeille, rakennusosille tai 

ympäristölle aiheuteta vahinkoa. 

 

 

1 KUVAUS SUORITETTAVISTA TÖISTÄ SEKÄ NIIDEN TYYPILLISIMMÄT 

TYÖTURVALLISUUSRISKIT 

 

2.1   Lyhyt yhteenveto sekä kuvaus suoritettavista töistä: 

- kiinteistön parvekekaiteiden kunnostus- ja maalaustyöt. 
 

Toteutus tapahtuu yhdessä vaiheessa aikataulun mukaan. 

 
 

 
2.2 Rakennuskohteen tyypilliset työturvallisuusriskit 

Rakennushanke on tyypillinen uudisrakennuskohde, jolle tyypillisiä työturvallisuus- riskejä 

sisältäviä työvaiheita ovat: 

 

• liuotinohenteisten maalien, liimojen sekä pohjustusaineiden käyttö 

• nosto ja hallinta kaivuvaiheessa, aukkojen teko ja purku materiaalin pois- kuljetus 

• rakennustarvikkeiden, -materiaalien, -jätteiden ja laitteiden siirrot 

• louhintatyöt 

• maanrakennustyöt/kaivutyöt, -tuennat ja muut kaivuvaarat (erityisesti perustustyöt) 

• työskentely ahtaissa ja vaikeissa olosuhteissa 

• rakenteiden tuentatyöt 

• kuormien siirrot tunkkaamalla 

• palovaara 

• roilotus ja reikien teko 

• pöly, melu, tärinä 

• lämpöolot, vetoisuus ja kosteus 

• valaistuksen riittävyys 

• useiden erilaisten töiden yhteensovittaminen 

• työskentely telineillä ja korokkeilla ja siitä johtuva putoamisvaara 

• työskentely vesikatolla ja siitä johtuva putoamisvaara 

• sähköjärjestelmiin liittyvät vaarat (mm jännitteiset johdot) 
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• LVI-järjestelmiin liittyvät vaarat 

• erilaisten työkoneiden ja työkalujen käyttö (mm moottoroidut työkalut ja hitsaus) 

• terveydelle vaarallisten tai haitallisten aineiden käyttö (mm voimakkaat puhdistusaineet) 

• tulityöt 

 

 

2 RAKENNUSTYÖN SUORITUKSESTA AIHEUTUVAT VAARAT 

3.1 Työnaikaiset rakenteet ja asennukset 

Jos esim. tuentojen, telineiden ankkurointien, kaiteiden asentamisen tms. takia joudutaan 

poraamaan ja asentamaan kiinnityksiä pinnoille, jotka voivat vaurioitua (kuten julkisivut), 

suoritetaan katselmus. 

Suoja-aitojen, kulkukäytävien/ -reittien jne. tulee olla turvallisia ja turvallisesti käytettäviä Kukin 

urakoitsija vastaa käyttämiensä teline- ja tukirakenteiden suunnittelusta ja rakentamisesta ja 

vastaa, että työ- ja suojatelineet toteutetaan työmaalla RakVNp:n 24 §:n mukaisesti 

rakennustöiden turvallisuusmääräyksiä noudattaen ja että niitä myös käytetään ao. 

lainsäädännön edellyttämällä tavalla. Viranomaisten niin vaatiessa ao. urakoitsija laadituttaa 

telineistä ja tukirakenteista rakennepiirustukset ja hyväksyttää ne tarkastavilla viranomaisilla. 

Telinetöissä käytetään telineeseen kiinnitettävää telinekorttia. 

3.2  Rakennusvälineet 
 

Työvälineiden, koneiden sekä muiden rakennusvälineiden tulee olla tarkoituksenmukaisia ja 

niiden tulee täyttää työturvallisuudelle asetetut vaatimukset. Ne on varustettava tarvittaessa 

sellaisilla apulaitteilla, ettei käsiteltäville tarvikkeille, rakennusosille tai ympäristölle aiheuteta 

vahinkoa. 

 

3.3 Räjähdysaineiden, liuotinohenteisten maalien, pohjustusaineiden, liimojen yms. käyttö 

Räjähdysaineita ei saa varastoida työmaa-alueella. Kukin urakoitsija vastaa siitä, että työmaalla 

noudatetaan voimassa olevia työntekijöiden suojaamista koskevia asetuksia ja määräyksiä. 

Kukin urakoitsija toimittaa kaikista työmaalla käytettävistä liuotinpohjaisista tuotteista 

käyttöturvallisuustiedotteen työmaalle. Työn suunnittelussa pyritään työjärjestelyin 

minimoimaan liuottimille altistuvien työntekijöiden määrä läheisissä työkohteissa. 

3.4 Palosuojelu 
 

Jokainen urakoitsija on velvollinen kiinnittämään erityistä huomiota paloturvallisuuteen ja 

toimimaan vastuualueellaan niin, että tulipalon vaaraa ei synny ja noudattamaan kohdassa 1 

mainittuja yleisiä ohjeita ja myöhemmin työmaalle laadittavia sekä viranomaisten antamia 

suojeluohjeita. 
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Kaasu- ja nestekaasupullojen varastointi sisätiloihin on kielletty ja niiden varastoinnista ja 

säilytyksestä samoin kuin palavien nesteiden varastoinnista on sovittava etukäteen. 

 

Tulitöitä ovat työt, joissa esiintyy kipinöitä tai joissa käytetään liekkiä tai muuta lämpöä, ja joista 

aiheutuu palovaaraa. Tulitöitä ovat mm. kaasu- ja kaarihitsaus, poltto- ja kaarileikkaus, 

laikkaleikkaus ja metallien hionta sekä työt, joissa käytetään kaasupoltinta, muuta avotulta tai 

kuumailmapuhallinta. Tulitöitä tekevillä työntekijöillä on oltava tulityökoulutus ja sen 

osoittamiseksi tuli- työkortti. Kukin urakoitsija ilmoittaa tulityökortin omaavat henkilöt työmaan 

vastaavalle työnjohtajalle, joka laatii luettelon kaikista tulityökortin omaavista henkilöistä ja 

luovuttaa listan rakennuttajan n valvojalle. 

 
Palovaaraa aiheuttavaa työtä tekevä urakoitsija vastaa rakennuttajalle ja tai kolmannelle 

henkilölle mahdollisesti aiheuttamastaan vahingosta. 

 
Tällä työmaalla avotulen käyttö on kielletty. Mm. maalien poistotyössä ei saa käyttää 

kaasupolttokaavintaa. 

 
Päätoteuttaja huolehtii työnaikaisesta palonsuojelusta, paloturvallisuudesta ja työmaan 

yleispalovartioinnista. Työmaan kohdekohtaisesta tulityöpalovartioinnin ja vähintään 2 tuntia 

työskentelyn päättymisestä jatkuvan jälkivartioinnin hoitaa kukin urakoitsija. 

 
Työnsuunnittelussa tulee huomioida, että osa rakennuskohteesta on tarkemmin määritetyiltä 

osiltaan jatkuvasti tilaajan käyttäjän käytössä. Rakennustyö- ja tilaajan käyttäjän alueet tulee 

erottaa toisistaan viranomaisten edellyttämällä tavalla. 

 
Tupakointi kaikkialla kiinteistöissä kielletty. 
 

 
3.5  Pölyn ja palokaasujen leviämisen estäminen 

Rakentamisessa syntyy runsaasti pölyä ja erinäisiä palokaasuja. Pölyä synnyttäviä tai runsaasti 

pölyäviä työvaiheita ovat piikkaus ja poraus sekä betoni- ja tasoitepintojen hionta ja siivous. 

Hionta- ym. työtä suorittavan urakoitsijan on tehokkaasti estettävä pölyn kulkeutuminen 

työtilan tai -alueen ulkopuolelle. Hitsaukset yms. aiheuttavat vastaavasti palokaasuja. Erityistä 

huomiota on kiinnitettävä vaiheistus- osa-alueet huomioiden ja varmistaen tilaajan käyttäjän 

käytössä olevien osa-alueiden turvallisuustekijät 

 
Pölyn ja pakokaasujen kulkeutuminen työalueiden ulkopuolelle oleviin käyttäjän käytössä 

oleviin sisätiloihin on tehokkaasti estettävä. Pölyn leviäminen työmaa-alueen ulkopuolelle on 

estettävä. 

 
Jätteen käsittelyssä, pölyn leviämisen estämisessä, pölynpoistossa työkohteesta ja 

siivouksessa noudatetaan RakVNp 44 §:n määräyksiä. Kukin urakoitsija huolehtii riittävästä, 

asianmukaisin välinein tehdystä siivouksesta omien jälkiensä osalta. Työmaan leissiivouksesta 
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vastaa päätoteuttaja. Tupakointi on kielletty rakennuksen sisätiloissa paloturvallisuuden ja 

eritoten haju- haittojen takia. 

3.6  Putoamissuojaus 
 

Kaikki rakentamisen liittyvät ja sen yhteydessä esiintyvät katot, kuilut ja muut aukot, joista tai 

joihin henkilöt tai tavarat saattavat pudota, on joko suojattava kansin tai kaitein. Suojauksen 

tekee rakennuskohteen päätoteuttaja (pääurakoitsija) Aukkoa asennustyöhönsä käyttävä 

urakoitsija saa poistaa suojauksen vain asennustyön ajaksi ja vain tarvittavalta osin ja vastaa 

siitä, että suojaukset asennetaan takaisin paikoilleen asennustyön päätyttyä tai keskeytyessä. 

Erityistä huomiota on kiinnitettävä vaiheistuksesta johtuviin erityispiirteisiin huomioiden ja 

varmistaen tilaajan käyttäjän käytössä olevien osa-alueiden turvallisuustekijät. Suojauksen 

tehnyt urakoitsija vastaa siitä, että putoamissuojaus toteutetaan RakVNp:n 26 §:n mukaisesti 

rakennustöiden turvallisuusmääräyksiä noudattaen.

3.7 Valaistus 
 

Työmaa-alueen sekä työkohteiden yleisvalaistuksesta normaalina työaikana ja erikseen 

sovittuna myös muina aikoina järjestää päätoteuttaja. Varsinaisen työkohdevalaistuksen hoitaa 

valaistusta tarvitseva urakoitsija. 

 

3.8 Sähkötekniset turvallisuusasiat 

Sähköurakoitsija vastaa siitä, että purettavat sähköasennukset ovat jännitteettömiä. 

 

 

 
4 RAKENNUSALUE JA SEN OLOSUHTEET 
 

4.1 Rakennusalueen rajoitukset 

Pääurakoitsijan on suunniteltava rakennustyömaa-alueen käyttö siten, että vahingon, 

tapaturman ja palon vaara sekä terveydelliset haitat ja riskit ovat mahdollisimman vähäiset. 

Urakoitsijan on selvitettävä ennen töiden aloitusta tontilla ja katualueilla sijaitsevat johdot, 

kaapelit, viemärit yms. 

Työmaajärjestelyihin liittyvät rakennusalueen rajoitukset eri vaiheistukset huomioiden on 

esitetty urakkaohjelmassa ja suunnitelmissa. 

Työmaasuunnitelma tulee olla nähtävillä työmaan ilmoitustaululla. Muista kuin suunnitelman 

esittämistä järjestelyistä urakoitsijan on sovittava vastaavan työn- johtajan ja hän tarvittaessa 

tilaaja kanssa. 
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5 YMPÄRISTÖN SUOJAUS 

5.1 Työmaa-aitaus ja kulkutiet 

Urakoitsijan käytössä olevan alueen ympärille katu- ja piha-alueella on pystytettävä 

rakennuttajan ja viranomaisten ohjeiden mukaisesti työmaa-aita. Työmaajärjestelyt eivät 

missään yhteydessä saa tukkia tai rajata rakennuksen poistumisreittejä. 

 

5.2 Ympäröivien kiinteistöjen ja laitteiden suojaus 

Koska työmaa on asutuksen lähellä, on työn suorituksessa kiinnitettävä erityistä huomiota 

ympäristötekijöihin ja niiden asettamiin vaatimuksiin. Työmaa ja viereiset rakennukset on 

suojattava tehokkaasti purku- ym. töiden seurausvaikutuksilta, esim. tärinät, pöly, melu. 

Lisäksi lähikiinteistöjen tärinäherkät laitteet on suojattava asianmukaisesti ennen riskialttiiden 

töiden aloittamista. 

 
Urakoitsija on vastuussa kaikista rakennustyön aikaisista vaurioista, joita aiheutuu työmaan ja 

ympäristön rakenteille ja laitteille. 


