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1. YLEISTÄ
1.1. Turvallisuusasiakirjan tarkoitus

Tämä turvallisuusasiakirja on rakennustyön turvallisuudesta annetun valtioneuvoston
asetuksen VNa 205/2009 mukainen rakennustyön suunnittelua ja valmistelua sekä ra-
kennustyön toteuttamista varten laadittu asiakirja.
Turvallisuusasiakirja sisältää tilaajan antamia tietoja rakennushankkeen ominaisuuksista
ja luonteesta, jotka urakoitsijan on huomioitava rakennustyötä suunnitellessaan sekä
turvallisuusvelvoitteita ja -menettelyohjeita, joita urakoitsijan ja hänen aliurakoitsijoiden
on noudatettava urakkaan kuuluvissa töissä.
Turvallisuusasiakirja on urakkaohjelman liite ja se täydentää teknisten asiakirjojen työ-
suoritusta koskevia määräyksiä ja menettelyohjeita.

1.2. Rakennuttaja ja valvonta
Rakennuttaja on Kokemäen kaupunki. Urakan nimi on ”Villiönsuvannon alueen kunnalis-
tekniikka”. Kohde sijaitsee Kokemäen kaupungissa ja rajautuu Elersinkujaan, Rantavuo-
hon, Kuurolantiehen ja Kokemäenjokeen. Rakennuttajan yhteyshenkilö on Katu- ja Puis-
tomestari Ilkka Välke. Rakennuttaja nimeää rakentamisvaiheen valvontaorganisaation
viimeistään urakan aloituskokouksessa.

1.3. Suunnittelija
Hankkeen suunnittelija on KON-INS Oy. Suunnittelijan yhteyshenkilö on Ilkka Ojaniittu.
Tilaajan edustaja suunnitelma-asioissa on Katu- ja Puistomestari Ilkka Välke.

1.4. Rakennuttajan turvallisuuskoordinaattori
Rakennuttajan nimeämänä rakennustyön aikaisena turvallisuuskoordinaattorina tässä
hankkeessa toimii Ilkka Välke.

1.5. Päätoteuttaja
Urakoitsija toimii tässä urakassa pääurakoitsijana ja lainsäädännön (VNa) tarkoittamana
päätoteuttajana ja vastaa päätoteuttajan velvollisuuksista tässä rakennuskohteessa.
Tilaajalle ei siirry tämän turvallisuusasiakirjan perusteella mitään päätoteuttajan tätä
urakkaa koskevia velvoitteita.

1.6. Töiden yhteensovitus
Muiden urakoitsijoiden, tilaajan tai kolmansien osapuolten toimesta tehtävät työt on esi-
tetty urakkaohjelman kohdissa 3 ”Urakoitsijan suoritusvelvollisuus” ja 4 ”Tilaajan suori-
tusvelvollisuus”. Urakkasuhteet on esitetty urakkaohjelman kohdassa 2 ”Urakkamuoto ja
suoritusvastuun laajuus”.

1.7. Yhdyshenkilöt
Työmaan turvallisuudesta vastaavista henkilöistä sekä tilaajan turvallisuusasioista vas-
taavista henkilöistä pidetään työmaakokouksissa ajan tasalla olevaa luetteloa. Yhdys-
henkilöluetteloon merkitään kaikkien työmaalla toimivien urakoitsijoiden ja kolmansien
osapuolten turvallisuudesta vastaavat henkilöt. Yhdyshenkilöluettelo tulee asettaa näh-
täville työmaan henkilöstötiloihin.

1.8. Työsuojelusäädöksiä
Keskeisiä rakennusurakassa noudatettavia lakeja ja määräyksiä, joiden tulee olla nähtä-
villä työmaalla ovat:

· Työturvallisuuslaki 738/2002
· Laki työturvallisuuslain muuttamisesta 1199/2005
· Laki työsuojelun valvonnasta ja työpaikan työsuojeluyhteistoiminnasta 44/2006
· VNa rakennustyön turvallisuudesta 205/2009
· VNp räjäytys- ja louhintatyön järjestysohjeista 410/86, 49/95
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· muut työturvallisuuslain nojalla annetut, ko. urakassa sovellettavaksi tulevat val-
tioneuvoston päätökset

Julkaisujen "Rakennustyön turvallisuusmääräykset selityksineen" (Rakennusalan Kus-
tantajat RAK 1994) ja "Putkikaivanto-ohje RIL 194–1992" tulee myös olla esillä työmaal-
la.

1.9. Työsuojeluhallinto
Urakkakohde kuuluu Lounais-Suomen Aluehallintoviraston työsuojelun vastuualuee-
seen.

Osoite: Itsenäisyydenaukio 2, PL 22
20801 TURKU

Puhelin: 02 95 018 000
Fax.: 02 251 1820
Sähköposti: kirjaamo.lounais@avi.fi

1.10. Yleisiä ohjeita
Urakoitsija on ennen urakan aloittamista velvollinen laatimaan ainakin seuraavat suunni-
telmat:

· yleisen liikenteen järjestelysuunnitelma
· kaivantosuunnitelma
· työsuojelutoimintasuunnitelma
· työaluesuunnitelma
· työturvallisuussuunnitelma

Urakoitsija on ennen kyseisen työvaiheen aloittamista velvollinen laatimaan ainakin seu-
raavat suunnitelmat:

· räjäytystyösuunnitelma
· panostussuunnitelmat
· louhintasuunnitelma
· tuentasuunnitelma
· putoamissuojaussuunnitelma

Työmaa on pidettävä järjestyksessä ja siistinä. Työalueelle kertyneet jätteet ja muu tar-
peeton tavara on välittömästi siirrettävä niille osoitettuihin paikkoihin.
Kaikkien sähköasennuksien on täytettävä sähköturvallisuusmääräykset.

1.11. Luvat ja luvanvaraiset työt
Urakoitsijan on huolehdittava, että työmaalla toimivilla henkilöillä on asianmukaiset luvat
ja pätevyys sekä tarvittava käytännön kokemus kyseisiin tehtäviin.

1.12. Eri osapuolten yleiset velvollisuudet turvallisuusasioissa
Urakoitsija toimii työmaan päätoteuttajana. Ali- ja sivu-urakoitsijoiden on toimittava ura-
koitsijan alaisuudessa ja ohjauksessa työmaan turvallisuusasioissa.
Rakennuttajan valvojilla on oikeus puuttua työmaalla oleviin vaaratilanteisiin, vaarapaik-
koihin sekä puutteisiin työturvallisuudessa. Valvojat voivat antaa suoraan määräyksiä
urakoitsijalle ja aliurakoitsijoille turvallisuuspuutteiden korjaamisesta. Valvojilla on oikeus
myös keskeyttää työt, mikäli on ilmeistä, että kysymyksessä voi olla tilanne, josta voi ai-
heutua välitön vaara työmaalla työskenteleville tai työmaan ulkopuolisille henkilöille, ku-
ten tielläliikkujille.

1.13. Työmaan turvallisuussuunnittelu
Urakoitsijan on ennen rakennustyön aloittamista suunniteltava eri töiden tekeminen sekä
niiden ajoitus siten, että työt voidaan tehdä turvallisesti ja aiheuttamatta vaaraa työmaal-
la työskenteleville tai muille työn vaikutuspiirissä oleville.
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Urakoitsijan on laadittava kirjallisesti ja hyväksytettävä tilaajan edustajalla seuraavat työ-
turvallisuutta koskevat suunnitelmat ja mahdollisesti suunnitelmiin myöhemmin tulevat
muutokset:

· Työmaa-alueen käytön suunnitelma laaditaan VNa 205/2009 11§ mukaisesti
· Liikenteenohjaussuunnitelma
· Putkikaivannon tuenta- tai kaivantosuunnitelma. Suunnitelma tulee hyväksyttää

tilaajan edustajan lisäksi rakenne- tai geosuunnittelijalla
· Suunnitelmat VNa 205/2009 10§:n mukaisista vaarallisista töistä ja työvaiheista

Urakoitsijan on huolehdittava edellä mainittujen työturvallisuutta koskevista suunnitelmis-
ta johtuvien toimenpiteiden täytäntöönpanosta ja seurannasta sekä turvallisuussuunnit-
telun ajan tasalla pitämisestä. Urakoitsija vastaa työntekijöidensä perehdyttämisestä ja
turvallisuutta koskevien suunnitelmien asettamisesta nähtäville työmaan henkilöstötiloi-
hin.
Urakoitsijan on huolehdittava rakennustyömaa-alueen käytön suunnittelusta siten, että
tapaturman vaara, terveyden haitta tai palon vaara ovat työmaalla mahdollisimman vä-
häiset. Erityistä vaaraa sisältävät työt suunnitellaan huolellisesti ja suunnittelussa tulee
olla käytössä riittävä työsuojelun asiantuntemus.
Jokaisen ali- ja sivu-urakoitsijan on ennen töiden aloittamista laadittava kirjalliset suunni-
telmat vaarallisista töistä ja työvaiheista. Työt voidaan aloittaa, kun tilaajan edustaja on
hyväksynyt ko. suunnitelmat.

1.14. Työmaan yleisjohto turvallisuuden kannalta
Urakoitsijan on huolehdittava turvallisuuden ja terveyden kannalta tarpeellisesta työ-
maan yleisjohdosta ja osapuolten välisen yhteistoiminnan ja tiedonkulun järjestämisestä,
toimintojen yhteensovittamisesta sekä työmaa-alueen yleisestä siisteydestä ja järjestyk-
sestä. Edellä mainittuja tehtäviä johtamaan on urakoitsijan nimettävä työmaata varten
pätevä vastuuhenkilö.
Urakoitsijan velvollisuuksiin kuuluu mm. laatia työmaan työturvallisuussuunnitelma, nou-
dattaa suunnitelmaa sekä tarvittaessa päivittää suunnitelma, tehdä työturvallisuustarkas-
tus viikoittain ja raportoida havaituista puutteista, korjaustoimenpiteistä sekä tapaturmis-
ta työmaakokouksissa, liikenteenjärjestelyjen kokonaisvastuu, varmistaa tiedonvälityk-
sen toteuttamisen siitä, että työntekijät saavat tarpeelliset tiedot ja ohjeet työpaikan vaa-
ra- ja haittatekijöistä.
Urakoitsijan on huolehdittava aliurakoitsijoiden tehtäväjaosta ja yhteistoiminnasta työn-
tekijöiden turvallisuutta ja terveyttä uhkaavien vaarojen estämisessä ja mahdollisista
vaaroista tiedottamisessa sekä, että työ voidaan tehdä turvallisesti ja aiheuttamatta hait-
taa työntekijöiden terveydelle sekä eri työvaiheet oikein ajoitettuna.

1.15. Urakoitsijan ja aliurakoitsijoiden turvallisuustehtävät
Urakoitsijan ja aliurakoitsijoiden on omassa toiminnassaan noudatettava työturvallisuus-
lakia (738/2002) ja sen nojalla annettuja alemman asteisia määräyksiä.
Urakoitsija vastaa ensisijaisesti omien työntekijöidensä turvallisuudesta sekä perehdyt-
tämisestä työmaahan ja sen olosuhteisiin. Työn johto ja valvonta sekä siihen liittyvät
työnantajan velvollisuudet kuuluvat kunkin työntekijän omalle työnantajalle. Lisäksi ura-
koitsijan ja aliurakoitsijoiden on huolehdittava, ettei heidän toiminnastaan ole vaaraa
muille työmaalla työskenteleville tai työmaan ulkopuolisille henkilöille.
Urakoitsija vastaa omien työntekijöidensä käyttämien koneiden ja laitteiden sekä työme-
netelmien turvallisuudesta. Urakoitsija huolehtii tekemiensä töiden riittävästä suunnitte-
lusta ja turvallisuuden ottamisesta osaksi suunnittelua. Turvallisuussuunnittelu tulee esit-
tää kirjallisessa muodossa.
Urakoitsijan on nimettävä teettämänsä työn johtoa ja valvontaa varten siihen pätevä ja
vastuunalainen henkilö.
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Aliurakoitsijoiden tulee noudattaa yleisten säädösten ja määräysten lisäksi niitä mää-
räyksiä ja ohjeita, joita urakoitsija toimivallassaan antaa. Heidän tulee huolehtia tiedot-
tamisesta edelleen työntekijöilleen ja valvoa ohjeiden noudattamista.
Urakoitsijan ja aliurakoitsijoiden on puolestaan informoitava teettämänsä työn aiheutta-
mista vaaroista ja tarpeellisista turvatoimista muita työnantajia ja työntekijöitä. Informaa-
tio ja tarpeellisista menettelytavoista sopiminen tulee tapahtua hyvissä ajoin ennen sel-
laisten töiden aloittamista, joissa koneista, aineista tai työmenetelmistä saattaa aiheutua
vaaraa.
Töihin tulee käyttää vain sellaisia työntekijöitä, jotka täyttävät työn ja rakennuttajan tai
päätoteuttajan edellyttämät ammattitaitovaatimukset. Urakoitsija vastaa käyttämänsä ti-
lapäisen työvoiman ja aliurakoitsijoiden osalta ammattitaitovaatimuksen toteutumisesta
ja riittävien turvallisuusohjeiden antamisesta ja noudattamisesta.
Ainoastaan vaatimusten mukaisten laitteiden ja aineiden käyttö on sallittua. Käytössä on
lisäksi noudatettava rakennuttajan tai päätoteuttajan antamia ohjeita. Urakoitsijoiden ja
aliurakoitsijoiden on huolehdittava työssään tarpeellisista varoitusmerkinnöistä ja suo-
jaustoimenpiteistä.

1.16. Työmaan yleiset turvallisuusohjeet
1.16.1. Työmaan turvallisuusseuranta

Urakoitsija vastaa, että työmaalla tehdään valtioneuvoston asetuksessa rakennustyön
turvallisuudesta (205/2009) mainitut tarkastukset. Urakoitsija vastaa myös tarkastusten
hyödyntämisestä sekä tarkastuksissa esiin tulleiden puutteiden ja vikojen korjaamisesta.
Urakoitsijan on varmistettava, että

· kaikki säädöksissä vaaditut tarkastukset tehdään ajallaan ja huolellisesti
· tarkastajilla on tarpeellinen ammattitaito
· tarkastuksista laaditaan asianmukaiset pöytäkirjat
· tarkastuksissa havaitut työturvallisuutta vaarantavat puutteet korjataan välittö-

mästi.
Työmaalla on tehtävä koneille ja muille teknisille laitteille vastaanottotarkastukset. Lisäk-
si tarkastuksiin kuuluvat käytön aikaiset kunnossapitotarkastukset, jotka suoritetaan vii-
koittain.
Urakoitsijan on lisäksi varmistettava, että työmaan liikennejärjestelyt tarkastetaan joko
työmaan viikoittaisten kunnossapitotarkastusten yhteydessä tai säännöllisesti erillisinä
liikennejärjestelyjen tarkastuksina.
Työmaan viikoittaiset kunnossapitotarkastukset tehdään työsuojelutarkastuslomakkeelle.
Yleisen liikenteen käytössä olevilla tiealueilla tai niiden läheisyydessä työskentelevien
koneiden havaittavuus tarkastetaan ennen, kun koneet aloittavat työskentelyn työmaalla.

1.16.2. Työmaan järjestys ja siisteys
Urakoitsija järjestää

· työmaan jätteiden keräyksen ja kuljetuksen
· työmaan palontorjunnan

1.16.3. Perehdyttäminen
Urakoitsija vastaa työntekijöidensä perehdyttämisestä työmaahan ja sen olosuhteisiin
sekä työtehtäviin ja työolosuhteisiin. Annettu perehdyttäminen on myös dokumentoitava.
Perehdyttämisen dokumentointiin käytetään urakoitsijan käyttämää omaa perehdyttä-
mislomaketta. Urakoitsija huolehtii myös, että täytetyt perehdyttämislomakkeet löytyvät
työmaalta. Urakoitsijan on huolehdittava, että hänen työntekijänsä ovat selvillä seuraa-
vista seikoista ja noudattavat niistä annettuja määräyksiä ja ohjeita:

· yhteisen työpaikan järjestystä, liikennettä, tupakointia ja avotulenkäyttöä koske-
vista määräyksistä
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· sähkövirran/energian saannista (kytkennät, kaapelit, jatkojohdot, vaaralliset ai-
neet ja paineita sisältävät putkistot)

· työpaikalla tai siihen liittyvällä alueella tapahtuvaan toimintaan sisältyvistä muista
erityisistä vaaratekijöistä (esim. kaasu- tai räjähdysvaara, työskentely korkeajän-
nitelinjan läheisyydessä)

· tiedotussuunnitelman ja/tai muun suunnitelman mukaisesta menettelystä hätä- ja
onnettomuustilanteissa (avun hälyttäminen, suojautuminen, palovartiointi, vara-
ja hätäuloskäytävät jne.)

· esiin tulleista vioista ja puutteista ilmoittamisesta
· töiden tekemisjärjestyksestä ja muutostilanteista
· yhteistyön ja toiminnan yleisistä menettelytavoista

1.17. Työmaan työsuojeluorganisaatio
Urakoitsija nimeää työmaalle työsuojelupäällikön, jonka tehtävänä on käynnistää ja hoi-
taa työsuojelun yhteistyötoimikunnan työtä työturvallisuuslain (738/2002) ja työsuojelu-
valvontalain (44/2006) mukaisesti.
Työmaan työsuojelupäällikön on hoidettava työsuojelun valvontalaissa sille mainitut teh-
tävät, joita ovat mm. seuraavat:

· käsitellä työpaikan terveellisyyden ja turvallisuuden tarkkailun järjestämistä
· käsitellä työpaikan sisäisten työsuojelutarkastusten tarvetta ja tehdä sitä koske-

via ehdotuksia ja seurata sen toimeenpanoa
· käsitellä ja tehdä esityksiä työsuojeluun liittyvän koulutuksen, työnopastuksen ja

perehdyttämisen järjestämiseksi
· käsitellä työolosuhteiden tilaa ja kehitystä ja tehdä kehittämisesityksiä
· käsitellä työsuojelua koskevan tiedotuksen järjestämistä työpaikalla.

Urakoitsija vastaa siitä, että heidän työntekijöilleen sattuneet tapaturmat tutkitaan. Tapa-
turmasta tehdystä tutkintaraportista toimitetaan kopio rakennuttajalle sekä vakavissa ta-
paturmissa myös rakennuttajalle, työsuojelupiiriin ja poliisille.
Urakoitsija huolehtii siitä, että sattuneet tapaturmat käsitellään työmaakokouksissa. Ura-
koitsijan on huolehdittava, että työmaalla sattuneet vakavat vaaratilanteet ja liikenneva-
hingot dokumentoidaan ja tutkitaan.

2. TYÖALUE JA SEN OLOSUHTEET
2.1. Rakennuspaikka

Rakennuskohde sijaitsee Kokemäen kaupungin Villiönsuvannon alueella.
2.1.1. Nykyinen kunnallistekniikka

Rakennetun kunnallistekniikan sijainti on esitetty suunnitelmakartalla. Lisätietoja kunnal-
listekniikasta antaa Kokemäen vesihuolto Oy ja Kokemäen kaupunki.
Työalueella sijaitsee rakennettuja sähkö- ja puhelinkaapeleita sekä vesijohtoja ja viemä-
reitä.
Lisätietoja alueen kaapeleista antavat paikalliset sähkönjakelu- sekä teleyhtiöt ja Koke-
mäen kaupunki.

2.1.2. Liikenne
Alueella on yleistä ajoneuvo- ja kevytliikennettä. Rakennustyöt on sovitettava siten, että
liikenne ei tarpeettomasti häiriinny.

2.1.3. Lähialueen kiinteistöt ja rakenteet
Kohde sijaitsee rakennetulla pientaloalueella.

2.1.4. Käytettävissä oleva tila
Työmaan käytössä oleva tila on pääsääntöisesti katualue. Muista alueista tulee sopia ti-
laajan valvojan tai maanomistajien kanssa.
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2.2. Maaperä
Kaikista poikkeavista maaperäolosuhteiden muutoksista urakoitsijan tulee välittömästi
ilmoittaa tilaajalle.
Mikäli kohteesta löytyy muuta ongelmajätettä tai terveydelle vaarallisia aineita kuin mitä
asiakirjoissa on mainittu, tulee tästä välittömästi ilmoittaa rakennuttajalle. Rakennuttaja
vastaa näiltä osin syntyvistä lisäkustannuksista.

3. VAARAA AIHEUTTAVAT RAKENNUSTYÖT
3.1. Kuvaus tehtävistä töistä

Työkohteessa tehtävät työt käsittävät maan leikkaus- ja täyttötöitä sekä kadun- ja vesi-
huollonrakentamistöitä.

3.2. Kohteen työturvallisuusriskit
Rakennustyö on olosuhteiltaan tyypillinen katu- ja vesihuoltorakennuskohde. Työlle tyy-
pillisiä turvallisuusriskejä ja muita riskejä sisältäviä työvaiheita ovat:

· kaivu- ja tuentatyöt, joissa on vaarana maaperän sortumisvaara sekä kaivantojen
kuivanapito

· louhinta- ja räjäytystyöt rakennusten ja liikenteen läheisyydessä, sekä kallion ja
kivien sinkoutuminen

· kaivantojen sortuminen, työskentely kaivannoissa ja niiden läheisyydessä,
kaivannot on tuettava suunnitelman mukaan

· työskentely työkoneiden ja yleisen liikenteen välittömässä läheisyydessä

· nosto- ja siirtotyöt, joista on tarvittaessa tehtävä tarkat suunnitelmat

· työskentely katualueella, työmaan sisäisen liikenteen sekä yleisen liikenteen
läheisyydessä

· pölyä, melua ja tärinää aiheuttavat työvaiheet

· terveydelle vaarallisten ja haitallisten aineiden käyttö
3.3. Kaivutyöt

Urakoitsijan on laadittava kaivutöistä kirjalliset suunnitelmat.
Ennen kaivutyön aloittamista on urakoitsijan otettava selvää maan laadusta ja varmis-
tauduttava kaivualueella olevien kaapeleiden, johtojen, putkistojen sekä muiden varotta-
vien rakenteiden sijainnista.
Urakoitsijan on tehtävä kaivutyö turvallisesti ottaen erityisesti huomioon maan laatu, kai-
vannon syvyys, sortuman vaara, luiskan kaltevuus ja kuormitus sekä vedestä, liikentees-
tä ja sääolosuhteista aiheutuvat vaaratekijät sekä käytettävän kaluston asettamat vaati-
mukset.

3.4. Putoamisvaaralliset työt
Putoamisvaarallisia työvaiheita on mm. räjäytystöiden ja kaivantotöiden yhteydessä.
Putoamisvaarallisista töistä on urakoitsijan laadittava putoamissuojaussuunnitelmat,
joissa otetaan huomioon työntekijöiden mahdolliset putoamisvaarat sekä putoavien ja
kaatuvien esineiden aiheuttamat vaarat. Suunnitelmassa on esitettävä toimenpiteet edel-
lä mainittujen vaarojen torjumiseksi.

3.5. Sähköasennustyöt
Sähkölaitteiden turvallisuudesta ja tekemisestä on säännökset sähköturvallisuuslaissa
(410/1996) ja sen nojalla annetuissa määräyksissä.
Urakoitsijan ja aliurakoitsijoiden on huolehdittava omassa työnsuunnittelussaan, ettei työ
sähkölinjojen ja -kaapelien läheisyydessä aiheuta vaaraa työntekijöille tai työ vahingoita
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sähkölinjoja tai -kaapeleita. Tarvittaessa on otettava yhteyttä linjoja omistavaan yhtiöön
mm. johtojen ja kaapeleiden siirtoasioissa tai muissa käytännön työnjärjestelyissä.
Korkeajännitelinjan ja muun sähkölinjan tai -kaapelin läheisyydessä työskenneltäessä
noudatetaan niitä omistavan yhtiön antamia turvallisuusmääräyksiä ja -ohjeita sekä säh-
kölaissa ja sähköturvallisuusmääräyksissä annettuja määräyksiä.
Milloin työmaalla joudutaan työskentelemään eristämättömien johtojen läheisyydessä,
on välillinen ja välitön tapaturman sähkötapaturman vaara estettävä suojarakenteilla tai
muilla keinoilla. Urakoitsijan on myös huolehdittava, että suojaetäisyyksiä ei aliteta nos-
tokoneiden ja vastaavien muiden koneiden ja ajoneuvojen liikkuessa tai työskennellessä.

3.6. Räjäytys- ja louhintatyöt
Työmaalla saattaa tulla räjäytys- ja louhintatöitä. Räjäytys- ja louhintatöiden määristä,
olosuhteista ja muista tekijöistä on lisätietoja muissa urakka-asiakirjoissa.
Räjäytystöissä noudatetaan erityisesti valtioneuvoston päätöstä räjäytys- ja louhintatyön
järjestysohjeista (644/2011) sekä siihen myöhemmin tehtäviä muutoksia.
Urakoitsijan on laadittava louhintasuunnitelma ennen räjäytystyön aloittamista ja pidettä-
vä sitä ajan tasalla ja täydennettävä sitä tarvittaessa. Urakoitsijan on huolehdittava myös
louhintasuunnitelmassa olevien asioiden tiedottamisesta omille työntekijöilleen ja aliura-
koitsijoille. Kopio louhintasuunnitelmasta on toimitettava myös ennen räjäytystöiden
aloittamista rakennuttajalle.
Urakoitsijan on varmistettava, että räjäytystyöstä tehdään tarvittavat suunnitelmat ja työ-
tä varten nimetään räjäytystyön johtaja, jolla on työn laadun ja laajuuden edellyttämä pä-
tevyys. Urakoitsijan on myös varmistettava, että räjäytys- ja louhintatöitä varten haetaan
tarpeelliset luvat ja tehdään vaaditut ilmoitukset ja tarkastukset. Urakoitsijan on myös
varmistettava, että räjäytystyötä tekevät panostajat ovat työmaalla tehtäviin räjäytystöi-
hin päteviä ja heillä on voimassaolevat tarvittavat lupakirjat.
Räjäytystyötä varten tulee laatia kirjallinen räjäytyssuunnitelma. Suunnitelma on pidettä-
vä ajan tasalla ja sitä on tarvittaessa muutettava työn kuluessa. Louhintatyötä tekevän
urakoitsijan on huolehdittava, että räjäytystyöhön osallistuvat henkilöt noudattavat suun-
nitelmaa. Suunnitelman tulee sisältää tarpeellisilta osin ainakin tiedot porauksesta, käy-
tettävistä räjähdysaineista, sytytyksestä, panostamisesta, tarpeellisesta peittämisestä,
räjäytysajankohdasta ja varmistustoimenpiteistä. Lisäksi louhinta-alueelta on tarpeelli-
sessa laajuudessa selvitettävä räjäytettävän kohdan ominaisuudet kuten maakerroksen
ja kallion laatu sekä rakenne.

4. RAKENNUSTYÖN SUORITUSVAATIMUKSIA
4.1. Yleistä työn suorituksesta

Urakoitsijan tulee ennen töiden aloittamista suunnitella eri töiden ja työvaiheiden tekemi-
nen siten, että työt voidaan suorittaa turvallisesti vaaraa aiheuttamatta (VNa 205/2009).
Ennen rakennustyön aloittamista urakoitsijan on selvitettävä kaapeleiden ym. johtojen ja
laitteiden tarkka sijainti ja turvallisuusmääräykset ao. johdon tai laitteen haltijan kanssa.

4.2. Työalueet
Päätoteuttajan on laadittava työaluesuunnitelma ja siihen liittyvä liikenne-
järjestelysuunnitelma 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.
Kaduilla, rakennuskaavateillä, toreilla ja muilla yleisillä alueilla on noudatettava julkaisun
”Tilapäiset liikennejärjestelyt katualueella” ohjetta (SKTY:n julkaisu 19/99). Yleisillä teillä
työskenneltäessä noudatetaan Liikenneviraston ohjetta ”Liikenne tietyömaalla”.
Työmaan sulkulaitteista, aidoista yms. tulee ilmetä työtä suorittavan päätoteuttajan nimi
ja puhelinnumero.
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4.3. Henkilönsuojaimet
Työ on järjestettävä siten, ettei siitä aiheudu vaaraa työmaalla työskenteleville. Jos tapa-
turman tai sairastumisen vaaraa ei voi välttää tai rajoittaa riittävästi teknisillä työolosuh-
teisiin kohdistuvilla suojelutoimenpiteillä tai työn organisoinnilla, työnantajan on hankitta-
va työntekijöiden käyttöön henkilönsuojaimet (Työturvallisuuslaki 738/2002, Vnp
1407/1993 ja Vnp 205/2009).
Liikennealueilla työskennellessä tulee ottaa huomioon varoitusvaatetuksesta annetun
standardin (SFS-EN 471:2003, luokka 3) vaatimukset.
Kuhunkin työvaiheeseen liittyvien henkilönsuojainten valinnan ja käytön tulee perustua
urakoitsijan suorittamaan vaaranarviointiin.

4.4. Rakennustyövälineet, koneet ja laitteet
Työvälineiden ja koneiden sekä muiden rakennusvälineiden tulee olla tarkoituksenmu-
kaisia ja niiden tulee täyttää työturvallisuudelle asetetut vaatimukset. Koneiden ja nosto-
laitteiden turvallisuudessa, sijoittamisessa ja käytössä on noudatettava Työturvallisuus-
lain (738/2002) ja Valtioneuvoston asetuksen (205/2009) määräyksiä. Ne on tarvittaessa
varustettava sellaisilla apulaitteilla, ettei käsiteltäville tarvikkeille, valmiille työnosalle tai
ympäristölle aiheuteta vahinkoa.
Tiealueilla ja muilla liikenteeseen käytetyillä paikoilla on koneiden erotuttava muusta lii-
kenteestä. Koneissa tulee olla määräysten mukaiset varoitusvalaisimet ja muut varoitus-
laitteet.
Työssä käytettävissä kuormaus- ja kuljetusajoneuvoissa tulee olla määräysten mukaiset
peruutushälyttimet.
Aliurakoitsijat vastaavat käyttämiensä koneiden ja laitteiden tarkastamisesta, rakennutta-
jan ja urakoitsijan antamien ohjeiden mukaisesti.
Urakoitsijan on huolehdittava, että työmaalla tehdään koneille ja laitteille tarpeelliset tar-
kastukset.
Koneille ja laitteille tehdään päivittäiset toimintakokeilut niiden käyttäjien toimesta.
Telineet, työtasot ja kulkutiet on suunniteltava ja rakennettava siten, että ne täyttävät
Työturvallisuuslain (738/2002) ja Valtioneuvoston asetuksen (205/2009) määräykset.

4.5. Terveydelle ja ympäristölle haitalliset aineet ja materiaalit
Päätoteuttaja vastaa, että työmaalla noudatetaan voimassa olevia työntekijöiden suo-
jaamista koskevia asetuksia ja määräyksiä.
Vastuu käsittää myös työssä käytettävien aineiden ja materiaalien ympäristönsuojelun
huomioonottamisen.

4.6. Paloturvallisuus
Jokainen urakoitsija on velvollinen kiinnittämään huomiota paloturvallisuuteen ja toimi-
maan vastuualueellaan niin, että tulipalon vaaraa ei synny, ja noudattamaan viranomais-
ten antamia suojeluohjeita ja työmaalla erikseen laadittuja ohjeita.
Päätoteuttajan on ennen työn alkua tehtävä erillinen selvitys palovaaraa aiheuttavista
työvaiheista ja -menetelmistä, rakennusaineista ja valmiista rakennusosista. Päätoteutta-
jan on huolehdittava, että rakennusalueeseen rajoittuvien kiinteistöjen pelastustiet ovat
tiealueen osalta koko ajan ajokunnossa.
Tulitöitä tekevillä työntekijöillä on oltava tulityökoulutus ja sen osoittamiseksi SPEK:n hy-
väksymä tulityökortti. Päätoteuttaja laatii ja luovuttaa rakennuttajalle luettelon kaikista
työmaalla toimivista tulityökortin omaavista henkilöistä.

4.7. Pölyn leviämisen estäminen
Työmaapölyn ennaltaehkäisemiseen on kiinnitettävä riittävästi huomiota. Pölyämistä
voidaan vähentää mm. työmaateiden pölynsidonnalla, ympäristöön kulkeutuneen pölyn
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ja lian nopealla poistamisella, käytettävien kiviainesten kastelulla ja/tai yksittäisten varas-
tokasojen peittämisellä.
Työalueella ilman hiukkaspitoisuus ei saa ylittää julkaisun " HTP-arvot 2012” mukaista
ohje-raja-arvoa.

4.8. Melua aiheuttavat työt
Työstä ympäristölle aiheutuvan melun osalta päätoteuttajan on otettava huomioon ja
huolehdittava meluntorjuntalain 13 §:n mukaisesta, erityisen häiritsevää melua aiheutta-
via tilapäisiä toimintoja koskevasta ilmoitusvelvollisuudesta.
Melutason ohjearvona noudatetaan VNp 993/92 ja 994/92. Ohjeena on, että asumiseen
käytettävillä alueilla melutaso ei saa ylittää ulkona melun A-painotetun ekvivalenttitason
päiväohjearvoa (kello 07.00-22.00) 55 dB eikä yöohjearvoa (kello 22.00–07.00) 50 dB.
Erityisen häiritsevää melua tai tärinää aiheuttavasta tai tilapäisestä toimenpiteestä tulee
tehdä ympäristönsuojelulain 60 §:n mukainen ilmoitus. Ilmoitus on tehtävä ainakin seu-
raavista töistä ja tapahtumista, jos niitä työkohteessa esiintyy:

1) Räjäytystyöstä, lyöntipaalutuksesta tai muusta vastaavasta erityisen häiritsevää
melua aiheuttavasta työstä, mikäli työtä tehdään muulloin kuin arkisin maanan-
taista perjantaihin klo 08.00 – 18.00 tai jos työ kestää enemmän kuin neljä viik-
koa. Vaikka ilmoitusta ei edellytettäisikään, on toiminnanharjoittajan kuitenkin tie-
dotettava työmaan vaikutuspiirissä oleville naapurikiinteistöjen haltijoille meluhait-
taa aiheuttavan työn laadusta, sen kestosta sekä työmaan vastaava yhteyshenki-
lö.

2) Muusta kuin yksityishenkilön talouteen liittyvästä rakentamis- tai purkutyöstä, mi-
käli erityisen häiritsevää melua aiheuttavia työvaiheita tehdään:
o kahtena tai useampana viikonloppuna perjantain klo 18.00 ja maanantain klo

07.00 välisenä aikana
o yli viiden päivän ajan klo 18.00 – 22.00
o yöaikaan klo 22.00 – 07.00

Lisäksi on otettava huomioon Kokemäen kaupungin järjestyssääntöjen määräykset me-
luntorjunnan osalta.

4.9. Ensiapu
Urakoitsijan tulee varautua tapaturmiin etukäteen suunnittelemalla ensiapuvälineiden
sekä ensiavun antamiseen perehdytetyn henkilöstön määrä ja laatu kohteen luonteen
mukaisesti riittäväksi.

5. YMPÄRISTÖN SUOJAUS
5.1. Työmaan suojaaminen

Työmaan aitaamissa ym. merkitsemisessä on otettava huomioon työn luonteen edellyt-
tämät vaatimukset ja toteuttamisedellytykset sekä työntekijöiden turvallisuuden kannalta
että ympäristön aiheuttamista lähtökohdista.

5.2. Ympäristön puhtaanapito
Päätoteuttajalle kuuluu työstä johtuva ympäristön puhtaanapito. Jätteiden keräilyssä, la-
jittelussa ja työmaan puhtaanapidossa tulee noudattaa valtioneuvoston päätöstä VNp
295/97.
Tilaajalla on oikeus määrätä käytettävät läjitys- ja kaatopaikat.
Työt on järjestettävä siten, että ympäristölle ei aiheudu tarpeettomia likaantumisesta ai-
heutuvia haittavaikutuksia.
Koneiden ja laitteiden käytön sekä asennuksen ja huollon yhteydessä on estettävä öljyn
ja muiden ympäristölle haitallisten aineiden pääsy maaperään. Erityisesti pohjavesialu-
eilla tähän on kiinnitettävä erityistä huomiota. Mahdollisten öljyvahinkojen torjumiseksi
työmaalla on oltava palaturvetta öljyvahingon ensitorjuntaan. Polttoainesäiliöt tulee va-
rustaa laponestolla ja suojata ilkivaltaa vastaan.


