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1. YLEISTÄ 

1.1 Kohdetiedot 

Tämä turvallisuusasiakirja on laadittu hankkeeseen, joka koskee Julmalan sillan uusi-
mista Seinäjoella, Peräseinäjoen alueella. Hankkeen tilaaja on Seinäjoen kaupunki, 
kaupunkiympäristön toimiala, yhdyskuntatekniikka. 

1.2 Turvallisuusasiakirjan tarkoitus ja merkitys 

Turvallisuusasiakirja on Valtioneuvoston päätöksen rakennustyön turvallisuudesta VNa 
205/2009 8.§:n mukainen rakennustyön suunnittelua ja valmistelua varten laadittu asia-
kirja. 
 
Asiakirjan tarkoituksena on antaa rakennushankkeen ominaisuuksista ja luonteesta ai-
heutuvat ja sen toteuttamiseen liittyvät tarpeelliset turvallisuustiedot. Tämä asiakirja on 
urakkaohjelman liite ja se täydentää teknisten asiakirjojen työsuoritusta koskevia mää-
räyksiä. 
 
Tämä turvallisuusasiakirja sisältää tietoja rakentamisen vaaroista ja haitoista, joita ura-
koitsijoiden on otettava huomioon urakkahintaa laskiessa sekä suunniteltaessa ja toteut-
taessaan myöhemmin töitä työmaalla. 

1.3 Eri osapuolten yleiset velvollisuudet turvallisuusasioissa 

Tämän urakan saaja toimii pääurakoitsijana ja samalla työmaan päätoteuttajana, jonka 
tuvallisuustehtävät on mainittu valtioneuvoston päätöksessä rakennustyön turvallisuu-
desta (205/2009). 

Jokaisen päätoteuttajan valitseman aliurakoitsijan on ennen rakennustyön aloittamista 
suunniteltava eri töiden ja työvaiheiden tekeminen sekä niiden ajoitus siten, että työt ja 
työvaiheet voidaan tehdä turvallisesti ja aiheuttamatta vaaraa työmaalla työskenteleville 
tai muille työn vaikutuspiirissä oleville. 

Päätoteuttajan on lisäksi huolehdittava rakennustyömaa-alueen käytön suunnittelusta si-
ten, että tapaturman vaara, terveyden haitta ja palon vaara ovat työmaalla mahdollisim-
man vähäiset. 

Päätoteuttajan tekemä, edellä mainittu turvallisuussuunnittelu tulee esittää keskeisiltä 
osiltaan kirjallisessa muodossa. Päätoteuttajan nimeämän vastuunalaisen henkilön on 
toimitettava rakennuttajan vastuuhenkilölle hyväksyttäväksi asiakirjat edellä mainitusta 
turvallisuussuunnittelusta ennen töiden aloittamista. 

Päätoteuttajan 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 tarkoitettuja tehtäviä johtamaan on päätoteuttajan nimettävä työmaata var-
ten pätevä vastuuhenkilö ja hänelle tarvittaessa sijainen. 

Päätoteuttajan on huolehdittava edellä mainitusta työmaan turvallisuussuunnittelusta 
johtuvien toimenpiteiden täytäntöönpanosta ja seurannasta sekä turvallisuussuunnitte-
lun ajan tasalla pitämisestä. 

Päätoteuttajan on huolehdittava eri urakoitsijoiden sekä heidän nimeämien vastuun-
alaisten henkilöiden eri työnantajien ja itsenäisten työnsuorittajien tehtäväjaosta ja yh-
teistoiminnasta työntekijöiden turvallisuutta ja terveyttä uhkaavien vaarojen estämisessä 
ja mahdollisista vaaroista tiedottamisessa sekä, että työ voidaan tehdä turvallisesti ja ai-
heuttamatta haittaa työntekijöiden terveydelle ja eri työvaiheet voidaan tehdä oikein ajoi-
tettuina. 

Päätoteuttaja ja jokainen aliurakoitsija vastaavat omien työntekijöidensä käyttämien konei-
den ja laitteiden sekä työmenetelmien turvallisuudesta. He myös huolehtivat tekemiensä 
töiden riittävästä suunnittelusta ja turvallisuuden ottamisesta osaksi suunnittelua. Tarvitta-
essa tämä turvallisuussuunnittelu tulee esittää kirjallisessa muodossa ja kopiot tehdyistä 
suunnitelmista toimitetaan rakennuttajalle. 
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Jokaisen aliurakoitsijan on nimettävä teettämänsä työn johtoa ja valvontaa varten siihen 
pätevä ja vastuunalainen henkilö. 

Päätoteuttajan ja aliurakoitsijoiden on omassa toiminnassaan noudatettava työturvallisuus-
lakia (738/2002) ja sen nojalla annettuja alemman tason määräyksiä. 

1.4 Työmaan yleiset turvallisuusohjeet 

Päätoteuttaja ja hänen vastuuhenkilönsä vastaavat siitä, että aliurakoitsijat työmaalla teke-
vät valtioneuvoston päätöksessä 205/2009 mainitut tarkastukset. Aliurakoitsijoiden ni-
meämät vastuunalaiset henkilöt vastaavat tarkastusten hyödyntämisestä sekä tarkastuk-
sissa esiin tulleiden puutteiden ja vikojen korjaamisesta. 

Työmaalla on tehtävä koneille ja laitteille vastaanottotarkastukset. Työ- ja suojatelineille se-
kä nostolaitteille ja nostoapuvälineille on tehtävä käyttöönottotarkastukset. Tarkastuksiin 
kuuluvat myös käytön aikaiset kunnossapitotarkastukset, kuten mm. työmaan päivittäiset ja 
viikoittaiset kunnossapitotarkastukset.  

Päätoteuttajan ja aliurakoitsijoiden vastuunalaisten henkilöiden on lisäksi huolehdittava, et-
tä työmaan liikennejärjestelyt tarkastetaan säännöllisesti erillisinä tarkastuksina. 

Työmaan päätoteuttajalta tulee löytyä kopiot kaikista työmaalla tehtyjen tarkastuksien pöy-
täkirjoista. Työsuojelutarkastuksien yhteydessä havaituista poikkeamista on ilmoitettava ra-
kennuttajalle viimeistään kolmen (3) päivän kuluttua tarkastuksesta. 

Päätoteuttajan on varmistettava, että työpaikalla työtä teettävät aliurakoitsijat ovat saaneet 
tarpeelliset tiedot ja ohjeet työhön kohdistuvista vaara- ja haittatekijöistä. 

Päätoteuttajan on huolehdittava, että työmaalla toimivat aliurakoitsijat ja itsenäiset työnsuo-
rittajat ovat saaneet mahdollisuuden tutustua tähän turvallisuusasiakirjaan. 

Päätoteuttaja ja jokainen aliurakoitsija vastaavat omien työntekijöidensä perehdyttämisestä 
työmaahan ja sen olosuhteisiin sekä työtehtäviin ja työolosuhteisiin.  

Rakennuttajalla on oikeus keskeyttää sellainen työ, jonka teosta aiheutuu kohtuutonta vaa-
raa työntekijöille, ulkopuolisille tai liikenteelle. 

Rakennuttaja voi halutessaan järjestää tarvittavaa työsuojelu- ja /tai liikennejärjestelyn kou-
lutusta päätoteuttajan tai aliurakoitsijan henkilökunnalle urakoitsijan omalla kustannuksella. 

Rakennuttajalla on oikeus määrätä urakoitsijan työmaa siivottavaksi urakoitsijan laskuun, 
jos rakennuttajan huomautuksista huolimatta epäsiisteys jatkuu. 

1.5 Työmaan työsuojeluorganisaatio  

Rakennustyömaan päätoteuttajan on nimettävä työmaalle henkilö, joka vastaa työmaan 
turvallisuudesta. 

Jokainen urakoitsija vastaa siitä, että heidän työntekijöilleen sattuneet tapaturmat tutkitaan. 
Tapaturmasta tehdystä tutkintaraportista toimitetaan kopiot rakennuttajalle ja päätoteuttajal-
le. 

Päätoteuttajan on huolehdittava, että vakavat vaaratilanteet ja liikennevahingot tutkitaan ja 
dokumentoidaan. 

2. TYÖHÖN LIITTYVÄT VAARA- JA HAITTATEKIJÄT 

2.1 Hankkeen olosuhteista aiheutuvat vaara- ja haittatekijät 

Työskentely yleisen liikenteen ja virtaavan veden välittömässä läheisyydessä sekä erilaiset 
nostotyöt ovat hankkeen suurimpia vaaratekijöitä. Työmaalla työtä tekevät on perehdytettä-
vä työskentelyyn yleisen liikenteen läheisyydessä. Kaikissa työvaiheissa on noudatettava 
annettuja ohjeita työskentely- ja liikkumisalueista. Tien käyttäjien turvallisuus on taattava 
kaikissa työvaiheissa. 
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Koneiden ja laitteiden on täytettävä niitä koskevat työ- ja liikenneturvallisuusmääräykset. 
Työssä käytettävät koneet ja laitteet tulee olla turvallisia ja käyttötarkoitukseensa sopivia. 
Kuormaus- ja kuljetuskalusto on varustettava peruutusäänihälyttimillä. 

Yleisen liikenteen alueilla ja muilla liikenteeseen käytetyillä paikoilla on työkoneiden erotut-
tava muusta liikenteestä. Työkoneissa tulee olla määräysten mukaiset varoitusvalaisimet ja 
muut varolaitteet. Varoitusvalaisinten tulee näkyä joka suuntaan riittävän etäälle. 

Työkoneet ja liikenne on erotettava riittävällä suojavyöhykkeellä. 

Urakoitsijat ja itsenäiset työnsuorittajat vastaavat käyttämiensä koneiden ja laitteiden tar-
kastamisesta päätoteuttajan antamien ohjeiden mukaisesti. Tarkastusten yhteydessä var-
mistetaan myös koneitten havaittavuus. 

2.2 Hankkeen luonteesta aiheutuvat vaara- ja haittatekijät 

Rakennustyön eri työvaiheissa vaaditaan usein erityisosaamista ja erikoiskalustoa, tästä 
syystä työmaalla saattaa olla useita eri aliurakoitsijoita. Pääurakoitsijan on huolehdittava, 
että kaikki osapuolet ovat tietoisia työmaan vaaratekijöistä. 
 

3. VAARALLISET TYÖT JA TYÖVAIHEET 

3.1 Kuvaus tehtävistä töistä 

Työkohteissa tehtävät työt käsittävät liikenteen järjestelyt, työkohteen suojaukset, vanhan 
sillan purkamisen ja vanhojen rakenteiden hävittämisen määräysten mukaisiin paikkoihin. 
Uuden sillan rakentaminen toteutetaan suunnitelmien mukaisesti. 

Työt on toteutettava niin, ettei yleistä liikennettä vaaranneta, eikä lähistöllä asuvia kohtuut-
tomasti haitata 

3.2 Kohteen tyypilliset turvallisuusriskit 

Rakennustyöt ovat olosuhteiltaan ja sisällöltään pienehkön siltaurakan rakentamistöitä.  
- maanrakennustyöt ja perustustyöt 
- työskentely kaivannoissa 
- putoaminen, liukastuminen 
- työskentely veden äärellä 
- työskentely työkoneiden läheisyydessä ja alla 
- yleisen liikenteen läheisyys 
- elementtirakenteiden asennustyöt sekä paikalla rakentamiseen liittyvät työt 
- telinetyöt 
- nostotyöt 
- pölyä ja melua aiheuttavat työt 
- tulityö tilapäisellä tulityöpaikalla 

 
Erityisen vaarallisista työvaiheista pääurakoitsijan on tehtävä erillinen kirjallinen työturvalli-
suussuunnitelma. 

 

3.3 Kaivu- ja täyttötyöt 

Kaivu- ja täyttötöissä ja niihin liittyvien suunnitelmien laatimisessa on otettava huomioon 
maan laatu, kaivannon syvyys, sortumavaara, luiskan kaltevuus ja kuormitus sekä vedestä, 
liikenteestä ja sääolosuhteista aiheutuvat vaaratekijät. 

3.4 Nostotyöt 

Urakoitsijan on laadittava kaikista nostotöistä erillinen nostotyön suunnitelma. Nostojen 
suunnittelussa on huomioitava mm. nostojen turvallisuus. 
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3.5 Elementtityöt 

Päätoteuttajan on huolehdittava, että elementtiasennustyötä varten laaditaan kirjallinen 
asennussuunnitelma (tässä elementillä tarkoitetaan rakentamisessa käytettävää, yleensä 
tehdasvalmisteista, valmisosaa). 
 

3.6 Tulityö tilapäisellä tulityöpaikalla 

Tilapäisellä tulityöpaikalla tarkoitetaan kaikkia niitä tulityöpaikkoja, jotka eivät täytä vakitui-
sen tulityöpaikan vaatimuksia. Tulityöntekijällä on oltava tilapäistä tulityötä koskeva kirjalli-
nen, määräaikainen tulityölupa. Tulityöluvassa määrätään mm. tilapäisellä tulityöpaikalla 
tarvittava sammutuskalusto. Tulitöiden turvallista tekemistä varten on laadittava kirjallinen 
tulityösuunnitelma. 

4. HANKKEEN TOTEUTUKSEEN LIITTYVÄT TYÖTURVALLISUUS- JA 
TYÖTERVEYSTIEDOT 

4.1 Terveydelle ja ympäristölle haitalliset aineet ja materiaalit 

Rakennuttajalla ei ole tiedossa, että kohteessa esiintyisi normaalirakentamisesta poik-
keavia terveydelle vaarallisia aineita. Työssä on noudatettava ko. rakennusaineiden ja ra-
kennusosien osalta voimassaolevia määräyksiä ja tarvittaessa valmistajan / suunnittelijan 
ohjeita. 

Kaasu- ja nestekaasupullojen varastointi sisätiloihin on kielletty ja niiden varastoinnista ja 
säilytyksestä samoin kuin palavien nesteiden varastoinnista on sovittava etukäteen valvo-
jan kanssa. 

Räjähdysaineita ja muita ympäristölle vaarallisia aineita ei saa varastoida työmaa-alueelle. 

Päätoteuttaja vastaa, että työmaalla noudatetaan voimassa olevia työntekijöiden suojaa-
mista koskevia asetuksia ja määräyksiä. Vastuu käsittää myös työssä käytettävien aineiden 
ja materiaalien ympäristösuojelun huomioonottamisen.  

Materiaalien toimittajilta on vaadittava työmaalle suomenkieliset käyttö- ja turvallisuusoh-
jeet. 

Työkoneissa on käytettävä mahdollisimman vaarattomia poltto- ja voiteluaineita. 

4.2 Pölyn leviämisen estäminen 

Työmaapölyn ennaltaehkäisemiseen on kiinnitettävä riittävästi huomiota. Pölyämistä voi-
daan vähentää mm. pölynsidonnalla, ympäristöön kulkeutuneen pölyn ja lian nopealla pois-
tamisella. Ajoittamalla pölyä aiheuttavat työvaiheet siten, että mahdollisimman harva altis-
tuu pölyn vaikutuksille. 

4.3 Melua aiheuttavat työt 

Työstä ympäristölle aiheuttavan melun osalta päätoteuttajan on otettava huomioon ja huo-
lehdittava meluntorjuntalain 13 §:n mukaisesta, erityisen häiritsevää melua aiheuttavia tila-
päisiä toimintoja koskevasta ilmoitusvelvollisuudesta. 

4.4 Tärinää aiheuttavat työt 

Tärinää aiheuttavien töiden teossa (esim. tiivistystyöt) tulee huomioida lähellä olevien ra-
kenteiden, työmaatelineiden, kaivantojen ja valmiiden rakenneosien vaurioitumisriski ja sor-
tumisvaara. Kuhunkin työvaiheeseen tulee valita sopiva kalusto ja työmenetelmillä tulee 
vähentää ympäristöön ja rakenteisiin kohdistuvaa tärinähaittaa. Kaluston ja työmenetelmien 
sopivuus tulee todeta tärinämittauksilla ennen töiden aloittamista. Tärinäarvot eivät saa ylit-
tää sallittuja arvoja. 
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5. TYÖMAAHAN LIITTYVÄN MUUN TOIMINNAN AIHEUTTAMAT VAA-
RAT JA HAITAT 

5.1 Varottavat rakenteet 

Urakoitsijan on varmistettava ennen töiden aloittamista työalueella olevien johtojen, putkien 
ja kaapeleiden sijainti sekä huolehdittava näiden suojaamisesta ja mahdollisesta työnaikai-
sesta siirtämisestä. 

Urakoitsijan on huolehdittava, ettei hänen työstään aiheudu vaaraa työn läheisyydessä ole-
ville rakennuksille, rakenteille, ajoneuvoille, laitteille, vedelle ja kasvillisuudelle. 

Yleisen liikenteen turvallisuus on taattava kaikissa yhteyksissä. 

6. LIIKENTEEN AIHEUTTAMAT VAARAT TYÖLLE JA TYÖN AIHEUT-
TAMAT VAARAT LIIKENTEELLE 

Päätoteuttaja huolehtii tarvittavasta yleisjohdosta ja osapuolten välisestä yhteistoiminnasta 
ja tiedonkulusta sekä toimintojen yhteensovittamisesta suunniteltaessa ja tehtäessä työ-
maan liikennejärjestelyjä. 

6.1 Työmaan määräykset ja ohjeet liikenneturvallisuudesta 

Päätoteuttaja vastaa liikennejärjestelyihin kuuluvien liikenteenohjauslaitteiden hankkimises-
ta, asentamisesta ja ylläpidosta. Työmaaliikenteen järjestelyistä vastaa päätoteuttaja. 

Työskenneltäessä liikenteen käytössä olevalla alueella on käytettävä näkyvää varoitusvaa-
tetusta. Määräys koskee myös työkoneiden ja autojen kuljettajia heidän poistuessaan oh-
jaamosta liikenteen käytössä olevalla alueella. Kaikilla työntekijöillä tulee olla tieturvakoulu-
tus, Tieturva 1- kortti suoritettuna. Liikennejärjestelyistä vastaavalla tulee olla voimassa 
oleva Tieturva 2- kortti.  
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