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0. RAKENNUSHANKKEEN YLEISTIEDOT 

0.1 Rakennuskohde ja sen sijainti 

Kohde käsittää vuonna 1986 valmistuneen rivitaloyhtiön. Peruskorjaus huoneis-

tojen sisäpuolisen saneerauksen, vesikatteen uusimisen ja palokatkojen raken-

tamisen yläpohjaan sekä piha-alueen saneeraamisen. 

 

Rakennuksia   1 kpl 

Asuinhuoneistot 6 kpl 

Kerroksia   1  

 Kerrosala   273 m2   

Tilavuus   820 m3 

 

 

Rakennustekniikka 

 

Rakennustapa  Paikalla rakennettu 

Perustamistapa Maanvarainen  

Perusmuurit ja sokkelit Kevytsoraharkkorakenteisia 

Alapohjarakenteet Maanvarainen betonilaatta 

Ulkoseinärakenteet Paikalla tehty puurunko, tiiliverhous 

Kantavat väliseinät Puurunko  

Väliseinät  Puuranka, levyverhous 

Yläpohjan kantavat rak. Naulalevyristikot 

Kattomuoto  Loiva harjakatto 

Vesikatto  Saumattu peltikate 

 

Talotekniikka 

Viemäriputket  Muoviviemärit 

Lattiakaivot   Muovia  

Käyttövesiputket Muovia 

 

 

Rakennuskohteen tarkemmat tiedot ja kuvaukset on esitetty piirustuksissa ja 

työselityksissä.  

Turvallisuusliite on Valtioneuvoston päätöksen rakennustyön turvallisuudesta 

(Rak VNp) 629/94 5 §:n mukainen rakennustyön suunnittelua ja valmistelua var-

ten laadittu asiakirja. 

 

Tämä asiakirja täydentää urakkaohjelmaa sekä rakennus- ja työselostuksia. 

Sen tarkoitus on kertoa erityisiä työturvallisuusriskejä ja vaaroja aiheuttavista 

työvaiheista niin, että urakoitsijat voivat varautua niihin asianmukaisesti ja toi-

mia voimassa olevien lakien, säädösten ja viranomaisten ohjeiden mukaan. 
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0.2 Tilaaja / rakennuttaja 

Pertunmaan kunta  

Pertuntie 14 

19430 Pertunmaa 

 

Yhteyshenkilö:  Jouni Huusari, vs. tekninen johtaja 

jouni.huusari@pertunmaa.fi 

 

0.3 Työmaan valvonta ja turvallisuuskoordinaattori 

Rakennuskonsultointi K-Suunnittelu Oy 

Porrassalmenkatu 23 A, 2. krs  

50100 Mikkeli  

puh. 010 567 7510 

 

Yhteyshenkilö:  Ilmoitetaan myöhemmin. 

 

0.4 Suunnittelijat 

Pää-, arkkitehti- ja rakennesuunnittelu 

  

Rakennuskonsultointi K-Suunnittelu Oy 

Porrassalmenkatu 23 A  

50100 Mikkeli 

p. 010 567 7510 

 

Yhteyshenkilö:  Riku Vihko, RI AMK 

p. 0440 360 900 

riku.vihko@k-suunnittelu.fi 

 

LVI-suunnittelu  

 

Instate Oy 

Arinakatu 10 

50170 Mikkeli 

 

Yhteyshenkilö:  Taisto Kähkönen, Ins. AMK 

p. 040 5196810 

taisto.kahkonen@instate.fi 

 

 

mailto:janne.tuukkanen@destia.fi
mailto:riku.vihko@k-suunnittelu.fi
mailto:tero.lampinen@httc.fi
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Sähkösuunnittelu 

 

Sähkösuunnittelu Jukka Laamanen 

Seuralankatu 7 

50170 Mikkeli 

 

Yhteyshenkilö:  Jukka Laamanen 

  p. 0400 657033 

  jukkaolavi.laamanen@gmail.com 

 

0.5 Käyttäjä 

Voivuori  

Mäntytie 4 

19430 Perunmaa 

 

 

1. YLEISET VAATIMUKSET JA OHJEET 

 

1.1 Turvallisuusasiakirjan tarkoitus 

Tämä turvallisuusasiakirja on rakennustyön turvallisuudesta annetun valtioneu-

voston asetuksen VNa 205/2009 mukainen rakennustyön suunnittelua ja val-

mistelua varten laadittava asiakirja. 

 

Tämä asiakirja kertoo hankkeen erityisiä työturvallisuusriskejä ja vaaroja aiheut-

tavista olosuhteista ja työvaiheista niin, että urakoitsijat voivat varautua niihin 

asianmukaisesti ja toimia voimassa olevien lakien, säädösten ja määräysten 

mukaan. Tämä asiakirja täydentää urakkaohjelmaa sekä rakennus- ja työselos-

tuksia.  

 

1.2 Päätoteuttaja 

Rakennuskohteen päätoteuttajana toimii pääurakoitsija = rakennusurakoitsija, 

joka nimeää työmaalle vastaavan työnjohtajan. 

 

Päätoteuttaja laatii työmaalle yhteiset turvallisuusohjeet. 

 

1.3 Urakoitsijat 

Kts. Urakkaohjelma, Urakkamuoto ja maksuperuste. 
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1.4 Töiden yhteensovitus ja työsuojelu 

Päätoteuttajan on valtioneuvoston asetuksen VNa 205/2009 mukaan huolehdit-

tava turvallisuuden ja terveyden kannalta tarpeellisesta työmaan yleisjohdosta 

ja osapuolten välisen yhteistoiminnan ja tiedonkulun järjestämisestä, toimintojen 

yhteensovittamisesta sekä työmaan yleisestä siisteydestä ja turvallisuudesta. 

 

Päätoteuttajan on huolehdittava perehdyttämällä ja opastamalla niin, että kai-

killa yhteisen rakennustyömaan työntekijöillä on riittävät tiedot turvallisesta 

työskentelystä ja, että he tuntevat kyseessä olevan työmaan vaara- ja haittate-

kijät sekä niiden poistamiseen tarvittavat toimenpiteet. 

 

1.5 Työsuojelusäädökset 

Rakennuskohteessa noudatetaan työsuojelua koskevia lakeja, asetuksia, sää-

döksiä ja määräyksiä, jotka ovat näkyvillä työmaalla. Rakennustyön turvalli-

suusmääräykset selityksineen tulee olla esillä työmaalla. 

 

1.6 Luvat ja lupien tarkastus 

Kunkin urakoitsijan on huolehdittava, että työmaalla toimivilla henkilöillä on asi-

anmukaiset luvat ja kuvalliset henkilötunnisteet kunnossa ja, että heillä on käy-

tännön kokemus rakennus-, sähkö-, hitsaus- ja tuli- yms. töistä suoriutumisesta. 

Työmaalla työskentelevien henkilöiden henkilötunnisteessa tulee näkyä myös 

veronumero, jonka tulee olla aktivoituna verottajan rekisteriin. Pääurakoitsijan 

tulee valvoa, että kyseisiä määräyksiä noudatetaan työmaalla. 

 

Pääurakoitsija huolehtii myös asianmukaisista ilmoituksista ja informaation ku-

lusta viranomaisten ja työmaan välillä. Suojakypärän, silmäsuojainten, kuulo-

suojainten, turvavaljasten ja suojaverkkojen sekä heijastavan suojavaatetuksen 

käyttö on tällä työmaalla pakollista. Ainoastaan päätoteuttajan työturvallisuudes-

ta vastaavan henkilön ja rakennuttajan työturvallisuuskoordinaattorin kirjallisesti 

ja yhteisesti sovittavissa työvaiheissa voidaan poiketa em. kypärän käytöstä.  

 

 

1.7 Yhdyshenkilöt ja yhteystiedot 

Työmaan turvallisuudesta vastaavista henkilöistä pidetään ajan tasalla olevaa 

listaa, joka päivitetään työmaakokousten yhteydessä. Jokaisen urakoitsijan tu-

lee ilmoittaa turvallisuudesta vastaavat henkilönsä tähän listaan. 

 

Urakoitsijoiden on hyväksytettävä tilaajalla työturvallisuudesta vastaavat henki-

löt. Tilaajan ja urakoitsijan välillä on sovittava yhdyshenkilöistä, jotka vastaavat 

tiedonkulusta rakennustyön aikana. 
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Rakennuttajan turvallisuuskoordinaattori on rakennuttajan valvoja Minna Hauk-

ka. Turvallisuuskoordinaattorille ilmoitetaan kaikki työturvallisuuteen liittyvät asi-

at ja muutokset, myös tähän asiakirjaan liittyvät. 

 

1.8 Yleisiä ohjeita 

Työmaa on pidettävä järjestyksessä ja siistinä. Pääurakoitsija vastaa, että puh-

taanapito on säännöllistä päivittäin ja, että työvälineet ja -menetelmät ovat asi-

anmukaisia. Jätteet ja muut tarpeettomat tavarat on poistettava välittömästi. 

Kukin urakoitsija on velvollinen päivittäin huolehtimaan jätteensä pääurakoitsi-

jan osoittamalle vaihtolavalle, ja pääurakoitsija vastaa jätteiden pois kuljetuk-

sesta.  

 

Pääurakoitsijan on osaltaan hoidettava portaat, kulkusillat, käytävät ja lattiat si-

ten, että niissä ei ole putoamis-, liukastumis- tai kompastumisvaaraa. 

 

Sähköalan töitä saa tehdä vain sähköalan ammattihenkilö. Kaikkien sähkö-

asennuksien on täytettävä sähköturvallisuusmääräykset. 

 

Tulitöitä saa tehdä vain ns. tulityökortin omaava henkilö ja töiden suorittamiseen 

tarvitaan tulityölupa, jonka pääurakoitsija myöntää ao. työtä tekevälle henkilölle 

varmistuttuaan siitä, että ko. työtä koskevat turvallisuusmääräykset on huomioi-

tu.  

  

Kaasu ja nestekaasupullojen varastointi sisätiloihin on kielletty ja niiden varas-

toinnista ja säilytyksestä samoin kuin palavien nesteiden varastoinnista on so-

vittava etukäteen valvojan kanssa. 

 

Räjähdysaineita ei saa säilyttää työmaalla. 

 

Rakennusalueen rajoitukset  

Urakoitsijoilla on käytössään piirustuksiin merkitty urakka-alue. 

Pääurakoitsija tekee työmaasuunnitelman, jossa on kiinnitettävä erityistä  huo-

miota ainakin seuraaviin kohtiin: 

- henkilöstö- ja varastotilojen määrään ja sijaintiin 

- rakennustarvikkeiden lastaus-, purku- ja varastointipaikkojen      

  sijoitukseen 

- työmaan järjestykseen ja siisteyteen 

- jätteiden keräämiseen, poistamiseen ja hävittämiseen 

- palontorjuntaan. 
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 Pääurakoitsija merkitsee työmaasuunnitelmaan eri urakoitsijoiden käyttöön 

 tulevat tilat. 

 

2. VAARAA AIHEUTTAVAT RAKENNUSTYÖT 

2.1 Lyhyt yhteenveto työkohteesta ja tehtävistä töistä 

Hankkeen sisältö pääpiirteissään: 

• pesuhuoneiden kalusteiden ja pintamateriaalien purkaminen 

• alakattojen purkaminen pesuhuoneissa 

• asuntosaunojen pintamateriaalien purkaminen 

• rakenteiden kuivatus 

• vedeneristys 

• laatoitus ja saumaus 

• alakattojen ja pintojen uudelleen rakentaminen 

• kalustus 

• vesikalusteiden uusiminen 

• LVI-saneeraus (alistettu sivu-urakka) 

• Sähkösaneeraus (alistettu sivu-urakka). 

 

2.2 Rakennuskohteen tyypilliset työturvallisuusriskit 

Rakennushanke on korjausrakennuskohde, jolle tyypillisiä työturvallisuus ja ym-

päristöriskejä sekä riskejä sisältäviä työvaiheita ovat: 

 

▪ työmaan järjestelyt sekä hyvän järjestyksen ylläpito työpisteissä ja mate-

riaalin käsittelyssä eri rakennusvaiheissa 

▪ tavarantoimituksiin liittyvän huoltoliikenteen aiheuttamat riskit 

▪ purkutyöt ja –menetelmät 

▪ vesikatolla tehtävät työt ja työmenetelmät 

▪ putoamissuojauksen toteuttaminen  

▪ rakennustyön aikainen sähköistys ja valaistus 

▪ koneiden ja laitteiden käyttö 

▪ hankalat työasennot 

▪ pölyn vähentäminen ja sen leviämisen esto 

▪ liuotinohenteisten kemikaalien käyttö 

▪ melua aiheuttavat työvaiheet 

▪ palovaarat 

▪ töiden ja työvaiheiden tosiasiallinen ajoitus ja kesto sekä niiden yhteen-

sovittamisen järjestäminen rakennustöiden edistymisen mukaan 

▪ töiden ja työvaiheiden yhteensovittaminen rakennustyömaalla tai raken-

nustyön vaikutuspiirissä toteutettavan yleisen liikenteen kanssa 

▪ varaa aiheuttavat putkistot ja sähkökaapelit 

▪ henkilönsuojainten käyttötarpeet ja -ajankohdat 
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▪ toiminta tapaturmissa ja onnettomuustilanteissa. 

 

Pääurakoitsija laatii työmaalle yhteiset turvallisuusohjeet ja työturvallisuussuun-

nitelman sekä vastaa, että jokainen pää- ja aliurakoitsijan henkilöstöön kuuluva 

sekä käyttäjät perehtyvät näihin asiakirjoihin.  

 

Työturvallisuussuunnitelmasta on käytävä ilmi mm. putoamissuojaus, aukkojen 

peittämiset, käytettävät työmenetelmät, työmaan huolto- ja varastoalueet, kulje-

tusten reitit, purkujätteen siirtoreitit, henkilökohtaiset suojavarusteet. Putoavien 

esineiden aiheuttamat vahingot on estettävä. 

 

2.3 Purkutyöt 

Rakennuskohteessa puretaan asuntojen kylpyhuoneissa, saunoissa, eteisissä 

ja keittiöissä nykyisiä rakenteita, laitteita ja järjestelmiä suunnitelmien mukai-

sessa laajuudessa. 

 

Päätoteuttaja ja purkutyön suorittava urakoitsija laativat yhdessä purkusuunni-

telman, jossa käy ilmi purkukalusto, nostokalusto, aikataulu, tuentajärjestelyt, 

käytettävät purkumenetelmät ja purkujätteen poisvieminen sekä vastaava työn-

johto ja turvajärjestelyt. 

 

2.4 Maanrakennustyöt 

Urakkaan sisältyy maarakennustöitä salaoja- ja sadevesijärjestelmien uusimi-

sessa sekä piha-alueen kunnostuksessa. Urakoitsija vastaa työn suunnittelusta 

ja toteutuksesta. Näihin tulee kiinnittää erityistä huomiota.  

 

2.5 Väliaikaiset tuennat 

Purkutöiden mahdollisesti aiheuttaman tukemistarpeen määrittelee rakenne-

suunnittelija työmaakäynneillä. 

2.6 Asbesti 

Tilaaja on teettänyt kohteessa asbesti- ja haitta-ainekartoituksen, joka on tar-

jouspyynnön liiteasiakirjana.  

Kohteesta ei löytynyt asbestia. 

 

Asbestipurkutyötä saavat tehdä vain sellaiset työnantajat, jotka Aluehallintovi-

raston työsuojelutoimisto on todennut päteväksi ja valtuuttanut tällaiseen työ-

hön. Asbestia sisältävät alueet on merkittävä työmaalla. Asbestialtistumisen 

säännöllisessä seurannassa on noudatettava VNp 1380/1994 9 §:n määräyk-

siä.  
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Mikäli urakka-alueelta löytyy muuta ongelmajätettä, niin tästä tulee välittömästi 

informoida valvojaa / rakennuttajaa. 

  

2.7 Terveydelle vaarallisten aineiden esiintyminen 

Mikäli rakennustöiden aikana ilmenee rakenteissa tai materiaaleissa terveydelle 

vaarallisia aineita, on asiasta ilmoitettava valvojalle/tilaajalle viipymättä.  

 

2.8 Seinien purku  

Asuinhuoneista puretaan tuulikaapit. Purettavat seinät eivät ole kantavia seiniä. 

Seinät ovat puurunkoisia.  

 

2.9 Vesikatolla tehtävät työt 

Vesikattotöissä turvallisuuden kannalta oleellisia asioita ovat putoamissuojaus, 

nousutiet ja aukkojen merkitseminen. Lisäksi huomioitavia asioita ovat työjärjes-

tys tavaroiden sijoittelussa katolla, tavaroiden nosto katolle ja siirto katolla, työ-

alueen siisteys, rakennuksen kulkureittien suojaus ja turva-alueet rakennuksen 

ympärillä.  

 

Asiaan liittyvää lainsäädäntöä:  

▪ Työturvallisuuslaki 738/2002 

▪ Valtioneuvoston päätös henkilökohtaisten suojainten valinnasta ja käytös-

tä 1407/1993  

▪ Valtioneuvoston asetus rakennustyön turvallisuudesta 205/2009. 

 

Työn toteutuksessa on ao. urakoitsijan kiinnitettävä erityistä huomiota pu-

toamissuojauksen järjestämiseen. 

 

3. RAKENNUSTYÖN SUORITUSVAATIMUKSIA 

3.1 Töiden ajoitus 

Päätoteuttajan on huolehdittava siitä, että töiden ajoitus on järjestetty niin, ettei 

ao. työstä aiheudu vaaraa muille työntekijöille, muille osapuolille tai sivullisille. 

Päätoteuttaja huolehtii siitä, että muille vaaraa aiheuttavista työvaiheista joko 

ilmoitetaan asianmukaisesti, haetaan lupa tai ajoitetaan työt ajankohtaan, jolloin 

muut osapuolet eivät työskentele, ao. työvaiheen turvallisuussuunnitelmien tai -

ohjeiden mukaisesti. 
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3.2 Aliurakointi 

Jokaisen urakoitsija tulee perehtyä turvallisuussuunnitelmiin ja perehdyttää 

henkilökuntansa niihin. Päätoteuttaja valvoo, että näin menetellään. 

 

3.3 Työhygieeniset mittaukset 

Tällä työmaalla seurataan työhygienian tasoa silmämääräisellä tarkastelulla.  

 

3.4 Työnaikaiset rakenteet ja asennukset 

Jos joudutaan poraamaan ja asentamaan kiinnityksiä pinnoille, jotka voivat vau-

rioitua, suoritetaan katselmus. 

 

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

toinnista ja säilytyksestä samoin kuin palavien nesteiden varastoinnista on so-

vittava etukäteen. 

 

Räjähdysaineita ei saa varastoida työmaa-alueella. Tupakointi on kielletty ra-

kennuksen sisätiloissa ja vesikatolla palovaaran takia sekä ulko-ovien läheisyy-

dessä. 

 

3.5 Rakennusvälineet 

Kukin urakoitsija vastaa käyttämiensä teline- ja tukirakenteiden suunnittelusta ja 

rakentamisesta. Viranomaisten niin vaatiessa ao. urakoitsija laadituttaa telineis-

tä ja tukirakenteista rakennepiirustukset ja hyväksyttää ne tarkastavilla viran-

omaisilla. 

 

Kukin urakoitsija vastaa, että työ- ja suojatelineet toteutetaan työmaalla Valtio-

neuvoston asetuksen VNa 205/2009 mukaisesti rakennustöiden turvallisuus-

määräyksiä noudattaen. Telinetöissä käytetään telineeseen kiinnitettävää teli-

nekorttia. 

 

Työvälineiden, koneiden sekä muiden rakennusvälineiden tulee olla tarkoituk-

senmukaisia ja niiden tulee täyttää työturvallisuudelle asetetut vaatimukset. Ne 

on varustettava tarvittaessa sellaisilla apulaitteilla, ettei käsiteltäville tarvikkeille, 

rakennusosille tai ympäristölle aiheuteta vahinkoa. 

 

3.6 Liuotinohenteisten maalien, pohjustusaineiden, liimojen yms. käyttö 

Kukin urakoitsija vastaa siitä, että työmaalla noudatetaan voimassa olevia työn-

tekijöiden suojaamista koskevia asetuksia ja määräyksiä. 
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Kukin urakoitsija toimittaa kaikista työmaalla käytettävistä liuotinpohjaisista tuot-

teista työmaalle käyttöturvallisuustiedotteen ja se on käytävä läpi työsuoritusta 

tekevän henkilökunnan kanssa. Kemikaalien varastoinnin ja käytön tulee olla 

hyvin ohjeistettu. Työntekijöiden on suojauduttava huolellisesti kemikaalien 

ihokosketukselta ja tarvittaessa on käytettävä hengityssuojaimia ja muita 

suojavarusteita. 

 

Työnsuunnittelussa pyritään työjärjestelyin minimoimaan liuottimille altistuvien 

työntekijöiden määrä läheisissä työkohteissa. 

 

Urakoitsijan tulee huolehtia tilojen riittävästä tuuletuksesta.  

 

3.7 Palosuojelu 

Jokainen urakoitsija on velvollinen kiinnittämään erityistä huomiota paloturvalli-

suuteen ja toimimaan vastuualueellaan niin, että tulipalon vaaraa ei synny ja 

noudattamaan yleisiä ohjeita ja myöhemmin työmaalle laadittavia sekä viran-

omaisten antamia suojeluohjeita. 

 

Työturvallisuussuunnitelmassa on oltava tulipalon varalta toimintasuunnitelma. 

 

Tulitöitä tekevillä työntekijöillä on oltava tulityökoulutus ja sen osoittamiseksi tu-

lityökortti. Kukin urakoitsija ilmoittaa tulityökortin omaavat henkilöt työmaan vas-

taavalle työnjohtajalle, joka laatii luettelon kaikista tulityökortin omaavista henki-

löistä ja luovuttaa listan rakennuttajan valvojalle.  

 

Tulitöitä ovat työt, joissa esiintyy kipinöintiä tai joissa käytetään liekkiä tai muuta 

lämpöä, ja josta aiheutuu tulipalovaaraa. Tulitöitä ovat mm. kaasu- ja kaarihit-

saus, poltto- ja kaarileikkaus, laikkaleikkaus ja metallin hionta sekä työt, joissa 

käytetään kaasupoltinta, muuta avotulta tai kuumailmapuhallinta. 

 

Tällä työmaalla avotulen käyttö on kielletty. 

 

Palovaaraa aiheuttavaa työtä tekevä urakoitsija vastaa rakennuttajalle ja/tai 

kolmannelle osapuolelle mahdollisesti aiheuttamastaan vahingosta.  

 

Pääurakoitsija huolehtii työnaikaisesta palonsuojelusta, paloturvallisuudesta ja 

työmaan yleispalovartioinnista. Työkohdekohtaisesta tulityöpalovartioinnin ja 

vähintään 2 tuntia työskentelyn päättymisestä jatkuvan jälkivartioinnin hoitaa 

kukin urakoitsija. 
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Palokalustolla on oltava esteetön pääsy rakennusalueelle. Palotarkastajan 

kanssa on sovittava menettelytavoista, vedensaannista yms. menettelytavat on 

kirjattava työturvallisuussuunnitelmaan.  

 

Palovaarallisia kohteita rakennuksessa ovat mm:  

▪ tulityöt 

▪ pölyämistä aiheuttavat työt 

▪ hitsaus- ja leikkaustyöt 

▪ syttymisherkät kemikaalit.  

 

Urakoitsijan tulee noudattaa voimassa olevia tulitöiden suojeluohjeita. 

 

Työmaalla on oltava riittävä alkusammutuskalusto, joka voi olla jauhe-, vaahto- 

tai CO2-sammuttimia. Käyttöturvallisuustiedotteessa on ohjeet ja rajoitukset tuli-

palon alkusammutusta varten. 

 

Palovaarallisissa tiloissa on käytettävä sellaisia menetelmiä, jotka eivät aiheuta 

palovaaraa.  

 

3.8 Pölyn leviämisen estäminen 

Korjausrakentamisessa syntyy runsaasti pölyä. Pölyä synnyttäviä tai runsaasti 

pölyäviä työvaiheita ovat piikkaus ja poraus sekä betoni- ja tasoitepintojen hion-

ta ja siivous. Hionta- yms. työtä suorittavan urakoitsijan on tehokkaasti estettävä 

pölyn kulkeutuminen työtilan tai -alueen ulkopuolelle. Tila, jossa tehdään purku-

töitä, on alipaineistettava ympäröiviin tiloihin nähden. Asuntojen muut tilat on 

erotettava muovisuojin, joissa on vetoketjulla avattava ovi kulkua varten.  

 

Purkujätteet poistetaan rakennuksesta esim. suljetuissa astioissa. 

 

Kukin urakoitsija huolehtii riittävästä, asianmukaisin välinein tehdystä siivouk-

sesta omien jälkiensä osalta. Työmaan yleissiivouksesta vastaa pääurakoitsija. 

Pääurakoitsija laatii kohteelle puhtaudenhallintasuunnitelman. Pääurakoitsija 

huolehtii riittävästä, asianmukaisin välinein tehdystä päivittäisestä siivouksesta. 

Siivouksessa on käytettävä hienopölysuodattimella varustettua korkeapaineimu-

ria tai keskuspölynimuria, jossa on vähintään 98 % suodatus. 

 

Purkutyössä pölyn siivoaminen työtiloista on välttämätöntä päivittäin. 

Työmenetelmät valitaan siten, ettei pöly siivotessa leviä. Siivouksessa käyte-

tään tehokkaalla imulla ja pölynerotuksella varustettuja pölynimureita. Siivouk-

sesta huolehtii pääurakoitsija.  
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3.9 Putoamissuojaus 

Kaikki rakentamisen yhteydessä esiintyvät kuilut ja muut aukot, joihin henkilöt 

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

tekee aukon tehnyt urakoitsija. Aukkoa asennustyöhönsä käyttävä urakoitsija 

saa poistaa suojauksen vain asennustyön ajaksi ja vain tarvittavalta osin ja vas-

taa siitä, että suojaukset asennetaan takaisin paikoilleen asennustyön päätyttyä 

tai keskeytyessä.  

 

Työmaan väliaikaiset kulkutiet täytyy varustaa riittävän vahvoin kaitein siten, et-

tä ne kestävät myös mahdollisen horjahtamisen aiheuttamat rasitukset. 

 

Suojauksen tehnyt urakoitsija vastaa siitä, että putoamissuojaus toteutetaan 

Valtioneuvoston asetuksen VNa 205/2009 mukaisesti rakennustöiden turvalli-

suusmääräyksiä noudattaen. 

 

Kulkuväylillä ei saa olla kaapeleita irrallaan tai muita kulkua haittaavia esteitä. 

Kaapelit on sijoitettava siten, etteivät ne aiheuta vaaraa.  

 

3.10 Valaistus 

Työmaa-alueen sekä työkohteiden yleisvalaistuksesta normaalina työaikana 

vastaa tilaaja ja asuntokohtaisesti jokaisen huoneiston omistaja. Varsinaisen 

työkohdevalaistuksen hoitaa valaistusta tarvitseva urakoitsija. 

 

Kts. Urakkaohjelma 4.3 Työmaapalvelut 

 

4. RAKENNUSALUE JA SEN OLOSUHTEET 

4.1 Rakennusalueen rajoitukset 

Työmaan on oltava nähtävillä työmaa-alueen järjestelypiirros sekä työmaan 

sähköistys- ja valaistussuunnitelma. Muista kuin järjestelypiirroksen esittämistä 

järjestelyistä urakoitsijan on sovittava vastaavan työnjohtajan kanssa. Työmaa-

alueen järjestelypiirrosta sekä työmaan sähköistyssuunnitelmaa tulee päivittää 

kaikissa rakentamisen vaiheissa. 

 

4.2 Rakennusympäristöstä johtuvat vaarat rakennustoiminnalle 

Kulkutiet on suojattava putoavilta esineiltä.  

 

Asukkaat eivät asu työmaan aikana asunnoissaan.  

 



 TURVALLISUUSASIAKIRJA 
Voivuori kunnan rivitalo 

 Kiinteistön saneeraus 

15.9.2020 

 Sivu 16 / 16 

Rakennuskonsultointi K-Suunnittelu Oy │Porrassalmenkatu 23 A, 2.krs, 50100 Mikkeli 
toimisto p. 010 567 7510│etunimi.sukunimi@k-suunnittelu.fi 

4.3 Rakennustoiminnasta joutuvat vaarat työmaalla ja sen lähiympäristössä 

Rakennuksen käytöstä sovitaan rakennuttajan kanssa yhteisessä katselmuk-

sessa. Urakka-alueella on henkilöliikennettä.  

 

Purkujätteiden joutuminen ulkopuolisten käsiin on estettävä. Purkujätteet on kä-

siteltävä heti purkamisen jälkeen ja ne on lajiteltava asianmukaisin menetelmin. 

 

5. LVI-TEKNISET TURVAVAATIMUKSET 

Putkijohtoreitit on selvitettävä ja merkittävä ennen rakennustyöhön ryhtymistä. 

Putkistovesiä ei saa laskea rakenteisiin. Putkivaurioiden varalta on sovittava 

menettelytavoista rakennuttajan/käyttäjän edustajien kanssa.  

 

6. SÄHKÖTEKNISET TURVAMÄÄRÄYKSET 

Kaapelireitit on selvitettävä hyvissä ajoin ennen työhön ryhtymistä.  Sähkökyt-

kentöjä saa tehdä vain alansa ammatin osaava sähköasentaja. Sähköurakoitsi-

ja vastaa siitä, että purettavat sähköasennukset ovat jännitteettömiä. 

 

Sähköturvallisuuslaissa (410/1996) säädetään sähkölaitteille ja – laitteistoille 

asetettavista vaatimuksista, sähkölaitteiden ja – laitteistojen vaatimusten mu-

kaisuuden osoittamisesta ja vaatimustenmukaisuuden valvonnasta, sähköalan 

töiden ja niiden valvonnasta sekä sähkölaitteen ja – laitteiston haltijan vahin-

gonkorvausvelvollisuudesta.  

 

6.1 Työmaalla tehtävät väliaikaiset asennustyöt 

Sähköturvallisuuslain mukaan sähkölaitteiden korjaus- ja huoltotöitä sekä säh-

kölaitteiden rakennus-, korjaus-, huolto- ja käyttötöitä saa tehdä seuraavilla 

edellytyksillä:  

▪ töitä johtamaan nimetään luonnollinen henkilö, jolla on riittävä kelpoisuus 

(töiden johtaja) 

▪ itsenäisesti töitä suorittavalla ja valvovalla luonnollisella henkilöllä on riit-

tävä kelpoisuus tai muuten riittävä ammattitaito; sekä  

▪ käytössä on töiden tekemisen kannalta tarpeelliset tilat ja työvälineet se-

kä sähköturvallisuutta koskevat säännökset ja määräykset.  
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