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1. YLEISTÄ 

Tätä tilaajaan laatimaa turvallisuusasiakirjaa käytetään Oriveden kaupungin tal-

vihoidon urakassa talvikausille 2021/22, 2022/23 ja 2023/24 + optiokaudella 

2024/25. 

 

Turvallisuusasiakirjassa mainittu rakennustyö tarkoittaa talvihoitourakan työvai-

heita sekä -tehtäviä. Rakennushanke tarkoittaa talvihoitourakkaa tässä asiakir-

jassa. 

 

1.1 Turvallisuusasiakirjan tarkoitus 

Tämä turvallisuusasiakirja on rakennustyön turvallisuudesta annetun valtioneu-

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

mistelua sekä rakennustyön toteuttamista varten laadittava asiakirja. 

 

Tämä asiakirja kertoo hankkeen erityisiä työturvallisuusriskejä ja vaaroja aiheut-

tavista olosuhteista ja työvaiheista niin, että urakoitsijat voivat varautua niihin 

asianmukaisesti.  

 

Alueurakoinnissa täytyy varautua tiealueella tehtäviin hoitotöiden ja – tehtävien 

tavanomaisiin vaaroihin sekä ottaa vaarat huomioon töiden suunnittelun ja to-

teuttamisen aikana. 

 

Tässä turvallisuusasiakirjassa annetaan työnsuunnitteluun ja hoitourakkaan liit-

tyviä tietoja, joita päätoteuttajan ja urakoitsijan on otettava huomioon tarjouk-

sessaan, suunnittelussa sekä tiealueen hoitotehtäviä toteuttaessa. 

 

Tämä turvallisuusasiakirja on pääasiakirja turvallisuusasioissa, jota täydentävät 

muut turvallisuuteen liittyvät asiakirjat. 

 

1.2 Turvallisuuskoordinaattori 

Tilaaja nimeää hankkeen vaativuutta vastaavan pätevän turvallisuuskoordinaat-

torin rakennushankkeeseen. Turvallisuuskoordinaattorin on huolehdittava 5-9 

§:ssä tarkoitetuista turvallisuutta ja terveellisyyttä koskevista toimenpiteis-

tä. Turvallisuuskoordinaattorin on tehtävä yhteistyötä päätoteuttajan kanssa ra-

kentamisen turvallisuutta koskevassa suunnittelussa ja rakennustyön toteutta-

misessa. Oriveden kaupungin alueurakassa tilaajan turvallisuuskoordinaattorina 

toimii kunnallistekniikan päällikkö Seppo Jokinen, ellei tilaaja myöhemmin toisin 

ilmoita. 
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1.3 Päätoteuttaja 

Rakennuskohteen lainsäädännön tarkoittamana päätoteuttajana toimii urakoitsi-

ja vastaa päätoteuttajan velvollisuuksista tässä alueurakassa.  

 

Tilaajalle ei siirry tämän turvallisuusasiakirjan perusteella mitään päätoteuttajan 

tätä urakkaa koskevia velvoitteita. 

 

1.1 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. 

 

Urakoitsija on velvollinen tarjouksessaan ottamaan huomioon urakka-alueella ja 

sen lähietäisyydellä olevat rakennus- ja muut hoitotyöt sekä niiden mahdollinen 

vaikutus tähän urakkaan. 

 

1.2 Työsuojelusäädökset 

Rakennuskohteessa noudatetaan työsuojelua koskevia lakeja asetuksia, sää-

döksiä ja määräyksiä.  

 

1.3 Yhdyshenkilöt  

Rakennushankkeen työturvallisuudesta vastaavista henkilöistä pidetään listaa. 

Vastaavat henkilöt tilaajan ja urakoitsijan henkilöistä kirjataan työmaakokouk-

sessa ja lista pidetään ajan tasalla. 

 

 

2. TYÖALUEEN OLOSUHTEET 

2.1 Työkohde 

Työkohteet sijaitsevat pääsääntöisesti Oriveden kaupungin taajama-alueella. 

Työkohteet ovat katualueella. 

 

2.2 Rakennetut laitteet 

Työkohteissa on rakennettuja hulevesi-, vesi-, ja viemärijohtoja kaivoineen sekä 

venttiileineen. Lisäksi työkohteissa on kaukolämpöjohtoja kaivoineen, telekaa-

peleita jne. 
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2.3 Liikenne 

Oriveden kaupungissa liikennettä on melko vähän. Vilkkainta liikenne taajamas-

sa on aikavälillä klo 6.30–18.00. 

 

2.4 Käytettävä tila ja pintarakenteet 

Alueurakassa käytettävät katualueet ovat tilaajan hallinnassa tai tilaajaan hoi-

toon sovittuja. 

 

Kadut ja kevyen liikenteen väylät ovat sekä asfaltti- että sorapintaisia. 

 

 

3. VAARAA AIHEUTTAVAT TYÖT 

3.1 Kuvaus työtehtävistä 

Kohteiden työtehtävät ovat mm. katujen aurausta, pinnan tasausta (polanteen 

poistoa) ja liukkauden torjuntaa. 

 

3.2 Kohteen tyypillisiä turvallisuusriskejä 

Tyypillisiä turvallisuusriskejä sisältäviä töitä ovat: 

 

- työskentely katu-alueella 

- ympäristön olosuhteet mm. mäet, kaarteet, risteykset 

- työskentely koulujen läheisyydessä 

 

 

4. RAKENNUSTYÖN SUORITUSVAATIMUKSIA 

 

4.1 Yleistä työnsuorituksesta 

Urakoitsijan tulee ennen töiden aloittamista suunnitella eri töiden ja työvaihei-

den tekeminen siten, että työt voidaan suorittaa turvallisesti vaaraa aiheuttamat-

ta (VNa 205/2009). Urakoitsijan on selvitettävä kaapeleiden ym. johtojen ja lait-

teiden tarkka sijainti ja turvallisuusmääräykset ao. johdon tai laitteen haltijan 

kanssa, mikäli niillä on vaikutusta työnsuorittamiseen (esim. harukset, ilmajoh-

dot, sähkökaapit jne.) 

 

Työt on järjestettävä siten, ettei ympäristölle aiheudu tarpeetonta likaantumista. 
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4.2 Työalueet 

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

tekijöiden suojaamista koskevia asetuksia ja määräyksiä. 

 

4.3 Henkilönsuojaimet 

Työ on järjestettävä siten, ettei siitä aiheudu vaaraa työmaalla työskenteleville 

eikä ulkopuolisille. Henkilöstöllä on oltava näkyvillä henkilön yksilöivä kuvallinen 

tunniste; henkilötunnistekortti sekä työturvallisuuslain edellyttämät henkilösuo-

jaimet koneen ulkopuolella liikuttaessa. Henkilöstöllä tulee olla voimassa olevat 

tieturva1- ja työturvallisuuskortit.  

 

Liikennealueilla työskennellessä tulee ottaa huomioon varoitusvaatetuksesta 

annetun standardin EN 471:1994, luokka 2 -vaatimukset (huom. luokitus 1–3, 

jossa luokka 3 vaativin). Alueurakkatöissä on pidettävä varoitusvaatetusta.  

 

Kuhunkin työvaiheeseen liittyvien henkilönsuojainten valinnan ja käytön tulee 

perustua turvallisuuslakiin ja urakoitsijan suorittamaan vaaran arviointiin. 

 

4.4 Rakennustyövälineet, koneet ja laitteet 

Alueurakassa käytettävän kaluston, koneiden ja laitteiston tulee olla tarkoituk-

sen mukaista ja työhön sopivaa. Niiden tulee täyttää tieliikenne- ja työsuojeluvi-

ranomaisten määräykset. Kaluston, koneiden ja laitteistoin tulee olla sellaisia, 

ettei niistä aiheudu vahinkoa ympäristölle. 

4.5 Terveydelle ja ympäristölle haitalliset aineet ja materiaalit 

Päätoteuttaja on vastuussa, että työmaalla noudatetaan voimassa olevia työn-

tekijöitä koskevia määräyksiä sekä asetuksia. Vastuu käsittää myös työssä käy-

tettävät aineet ja materiaalit. 

 

4.6 Palosuojelu 

Urakoitsija ja mahdollinen aliurakoitsija on velvollinen kiinnittämään huomiota 

paloturvallisuuteen ja toimimaan vastuualueellaan siten, että tulipalon vaaraa ei 

synny, ja noudattamaan viranomaisten antamia suojeluohjeita ja työmaalla erik-

seen laadittuja ohjeita. 

 

Alueurakassa ei tehdä tulitöitä. 
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5. TYÖMAAN TURVALLISUUSSÄÄNNÖT 

5.1 Rakentamisen turvallisuusmääräykset 

Tässä hankkeessa sovelletaan valtioneuvoston päätöstä rakennustyön turvalli-

suudesta (205/2009). 

 

Töissä noudatetaan päätoteuttajan, työnsuunnittelijan ja tilaajan antamia mää-

räyksiä ja ohjeita työnaikaisen turvallisuuden varmistamisesta. Nämä turvalli-

suussäännöt koskevat työmaalla työskenteleviä työnsuorittajia. Nämä turvalli-

suussäännöt on laadittu tilaajan roolissa.  

 

5.2 Valvojat 

Tilaajan nimeämillä työn valvojilla tai turvallisuuskoordinaattorilla on oikeus 

puuttua työmaalla ja työssä oleviin vaaratilanteisiin, vaarapaikkoihin sekä puut-

teisiin työturvallisuudessa.  

 

Edellä mainituilla on oikeus antaa suoria määräyksiä urakoitsijoille vaaratilan-

teiden ja muiden puutteiden korjaamiseksi. Heillä on oikeus myös keskeyttää 

työt, mikäli on ilmeistä, että tilanteesta voi aiheutua välitöntä vaaraa henkilöille 

tai omaisuudelle. 

 

5.3 Työmaan turvallisuusjohtaminen 

Urakoitsijoiden on oman työnsä osalta huolehdittava turvallisuuden ja terveyden 

kannalta tarpeellisesta työnjohdosta ja osapuolten välisen yhteistoiminnan ja 

tiedonkulun järjestämisestä, toimintojen yhteensovittamisesta sekä urakka-

kohteensa yleisestä siisteydestä ja järjestyksestä. Edellä mainittuja tehtäviä joh-

tamaan on urakoitsijan nimettävä pätevä vastuunalainen henkilö ja hänelle tar-

vittaessa sijainen. 

 

Ensijaisesti urakoitsija vastaa omien työntekijöidensä turvallisuudesta sekä pe-

rehdyttämisestä työmaahan ja sen olosuhteisiin. Työnjohto, valvonta sekä työn-

antajan velvollisuudet kuuluvat työntekijöiden omalle työnantajalle. 

 

Urakoitsijan tulee huolehtia käyttämänsä koneiden, laitteiden ja työmenetelmien 

turvallisuudesta. Urakoitsijan on huolehdittava työssään tarpeellisista suojaus-

toimenpiteistä sekä varoitusmerkinnöistä. 
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Töissä tulee käyttää sellaisia henkilöitä, jotka täyttävät työn ja rakennuttajan 

edellyttämät ammattitaito- ja pätevyysvaatimukset. Urakoitsija vastaa käyttä-

mänsä tilapäisen työvoiman ja aliurakoitsijoiden osalta ammattitaitovaatimuksen 

toteutumisesta ja tarvittavien turvallisuusohjeiden antamisesta. Urakoitsijan tu-

lee ilmoittaa rakennuttajalle hyvissä ajoin työmaalle tulevat uudet työntekijät ja 

aliurakoitsijat. 

 

5.4 Työmaan järjestys 

Työkohteessa urakoitsijan on noudatettava hyvää järjestystä ja siisteyttä. Urak-

ka-alue ja työkohde ovat aina luovutettava siistittynä ja hyvässä järjestyksessä. 

Tarvittaessa työkohteet tarkastetaan ennen niiden luovuttamista. 

 

5.5 Perehdytys 

Urakoitsija vastaa omien työntekijöiden perehdyttämisestä työmaahan ja sen 

olosuhteisiin sekä työtehtäviin ja työolosuhteisiin. Annettu perehdyttäminen on 

myös dokumentoitava. 

 

5.6 Työsuojelu 

Urakoitsija vastaa siitä, että heidän työntekijöilleen sattuneet tapaturmat tutki-

taan. Tapaturmasta tehdystä tutkintaraportista toimitetaan kopio tilaajalle. Ura-

koitsija huolehtii siitä, että vakavissa tapaturmissa ilmoitus tehdään myös työ-

suojelupiirille ja poliisille. Urakoitsija huolehtii siitä, että sattuneet tapaturmat kä-

sitellään työmaakokouksissa ja tarvittaessa työsuojelutoimikunnassa. 

 

5.7 Kaluston turvallisuusvaatimukset 

Tiealueilla ja muilla liikenteeseen käytetyillä paikoilla on koneiden erotuttava 

muusta liikenteestä. Työkoneiden ja liikenteen välissä on tarvittaessa oltava riit-

tävät suojavyöhykkeet. Työkoneissa on käytettävä ruskeankeltaista valoa vilk-

kuvia varoitusvalaisimia. Työssä käytettävissä kuormaus- ja kuljetusajoneuvois-

sa tulee olla määräysten mukaiset peruutushälyttimet. Koneille ja laitteille teh-

dään päivittäiset toimintakokeilut niiden käyttäjien toimesta. 
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5.8 Henkilösuojaimet 

Työmaalla on käytettävä kypärää, heijastavaa varoitusvaatetusta joka on stan-

dartin SFS-EN ISO 20471:2013 mukaista sekä turvakenkiä. Lisäksi on käytettä-

vä työn ja työolosuhteiden edellyttämää henkilökohtaista silmien suojausta. 

Muiden henkilösuojaimien käyttö ja valinta on tehtävä riskienarvioinnin perus-

teella (VNp 1407/1993 eli suojainten käyttöpäätös). Urakoitsijan on myös valvot-

tava, että annettuja suojaimia käytetään. 

 

5.9 Ensiapuvalmius 

Urakoitsijan tulee määritellä työnsä osalta riittävä ensiapuvalmius ja huolehtia 

siitä, että on työmaalla tältä osin riittävästi ensiaputaitoisia henkilöitä. 

 

5.10 Työmaan turvallisuusseuranta 

Tilaaja edellyttää, että päätoteuttaja tekee työhönsä liittyvät koneiden käyttöön-

otto- sekä määräaikaistarkastukset. Päätoteuttajan tulee toimittaa kopio tarkas-

tuslomakkeesta tilaajan edustajalle. 

 

5.11 Turvallisuuskoulutus vaatimukset 

Kaikilta työmaalla työskenteleviltä työntekijöiltä vaaditaan työturvallisuuskoulu-

tus josta osoituksena on voimassa oleva työturvallisuuskortti. Kaikilta jotka jou-

tuvat työkohteessa työskentelemään yleisellä liikennealueella vaaditaan tietur-

vakurssin 1-tason (tieturva 1) suorittaminen. 

 

5.12 Turvallisuustason mittaus 

Alueurakan työturvallisuutta seurataan viikkotarkastuksilla tai muilla dokumen-

toitavilla tavoilla. 

 

7.10.2021 

 

Waltteri Martelin 

Kunnallistekniikan päällikkö 


