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1 YLEISTÄ

1.1 Turvallisuusasiakirjan tarkoitus

Tilaaja antaa tämän turvallisuusasiakirjan rakennuttajan ominaisuu-
dessa ja se on työturvallisuuslainsäädännön mukainen rakennustyön
suunnittelua ja valmistelua varten laadittu asiakirja.
Tämä turvallisuusasiakirja on rakennustyön turvallisuudesta annetun
valtioneuvoston päätöksen Vna 205/2009 mukainen rakennuttajan laa-
tima asiakirja rakennustyön suunnittelua ja valmistelua varten.

Tämä asiakirja kertoo hankkeen erityisiä työturvallisuusriskejä ja -vaa-
roja aiheuttavista olosuhteista ja työvaiheista niin, että urakoitsijat voi-
vat varautua niihin asianmukaisesti. Lisäksi tässä esitetään käyttötur-
vallisuudesta aiheutuvat rakennustyölle asetetut erityiset rajoitukset ja
vaatimukset. Tämä asiakirja täydentää rakennus- ja erikoistyöselityk-
siä.

Urakoitsijoiden tulee varautua tavanomaisiin rakennustyömaan ja ra-
kentamisen vaaroihin sekä ottaa ne huomioon töiden suunnittelussa ja
toteuttamisessa.

Rakennuskohteessa noudatetaan työsuojelua koskevia lakeja ja mää-
räyksiä sekä Valtioneuvoston asetusta rakennustyönturvallisuu-
desta 205/2009 (Vna 205/2009), jotka tulee olla nähtävillä työmaalla.

Tässä turvallisuusasiakirjassa annetaan tietoja vain rakentamiseen liit-
tyvistä poikkeuksellisista ongelmista ja vaaratekijöistä, jotka urakoitsi-
joiden on otettava huomioon tarjouksessaan sekä suunnitellessaan ja to-
teuttaessaan töitään työmaalla.

Rakennuttajalla ja päätoteuttajalla on oikeus järjestää tarvittaessa työ-
maalla työturvallisuuskoulutusta. Jokaisen työmaalla toimivan urakoit-
sijan on noudatettava rakennuttajan ja päätoteuttajan antamia työturval-
lisuusohjeita sekä osallistuttava omalla kustannuksellaan rakennuttajan
tai päätoteuttajan antamaan perehdyttämiseen ja työturvallisuuskoulu-
tukseen.

Tämä turvallisuusasiakirja toimitetaan urakoitsijoille tarjouspyyntö-
asiakirjojen mukaisesti. Suunnittelijat täydentävät asiakirjaa osaltaan
suunnittelun edetessä ja se toimitetaan urakoitsijoille ja toimittajille
sekä itsenäisille työnsuorittajille tarjouspyyntöasiakirjojen mukana.
Turvallisuusasiakirja ja urakkaohjelma sekä suunnittelijoiden laatimat
työselitykset ja piirustukset muodostavat perustan päätoteuttajan laati-
malle turvallisuussuunnitelmalle
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1.2 Vastuu- ja yhteyshenkilöt turvallisuusasioissa

Rakennushankkeen osapuolten yleiset velvollisuudet
Rakennushankkeessa on rakennuttajan, suunnittelijan, työnantajan ja it-
senäisen työnsuorittajan yhdessä ja kunkin osaltaan huolehdittava siitä,
ettei työstä aiheudu vaaraa työmaalla työskenteleville eikä muille työn
vaikutuspiirissä oleville henkilöille.

Suunnittelija vastaa työturvallisuuslain 57 §:n mukaisesti siitä, että
suunnittelussa on sen kaikissa vaiheissa otettu huomioon työturvalli-
suuslain säännökset sekä työntekijöiden turvallisuus ja terveys rakenta-
misessa.

Rakennuskohteen pääurakoitsija vastaa Vna 205/2009 mukaisista pää-
toteuttajan velvollisuuksista ja työmaan johtovelvollisuudesta (YSE
4§).
Pääurakoitsija nimeää työmaalle pätevän vastuuhenkilön huolehtimaan
em. työsuojeluvelvoitteiden ja yhteistyön hoitamisesta.
Rakennuttajalle ei siirry tämän asiakirjan tai muiden asiakirjojen kautta
mitään päätoteuttajan työmaata koskevia velvoitteita.

Päätoteuttajan on huolehdittava perehdyttämällä ja opastamalla siitä,
että kaikilla yhteisen rakennustyömaan työntekijöillä on riittävät tiedot
turvallisesta työskentelystä ja että he tuntevat kyseessä olevan raken-
nustyömaan vaara- ja haittatekijät sekä niiden poistamiseen tarvittavat
toimenpiteet.
Rakennuttajan turvallisuuskoordinaattorina toimii projektipäällikkö Sami
Husu. Turvallisuuskoordinaattori huolehtii VNa 205/2009 5-9 §:ssä tar-
koitetuista turvallisuutta ja terveellisyyttä koskevista toimenpiteistä. Hä-
nelle ilmoitetaan tämän turvallisuusasiakirjan tietoihin liittyvät muutokset
ja poikkeavista tiedoista.

Pääurakoitsija on rakennushankkeen (yhteisen rakennustyömaan) pääto-
teuttaja ja vastaa viranomaismääräysten mukaisista päätoteuttajan velvol-
lisuuksista. Päätoteuttaja nimeää rakennuskohteeseen sen työsuojelusta ja
työturvallisuudesta vastaavan työnjohtajan. Rakennuttaja edellyttää, että
em. henkilö on suorittanut työsuojelupiirien tai yritysten järjestämän TR-
mittausta koskevan koulutuksen. Työturvallisuudesta vastaavilla henki-
löillä tulee olla voimassa oleva työturvallisuuskortti. Kukin aliurakoitsija
nimeää kohteeseen omalta osaltaan työsuojelu- ja työturvallisuusasioista
vastaavat henkilöt.

Päätoteuttajan on tehtävä yhteistyötä turvallisuuskoordinaattorin kanssa
rakennushankkeen turvallisuutta koskevassa suunnittelussa ja rakennus-
työn toteuttamisessa.

Päätoteuttaja muodostaa työmaalle työsuojeluorganisaation, nimeää työ-
maan turvallisuudesta ja turvallisuuteen liittyvistä järjestelyistä vastaavat
henkilöt ja heistä pidetään ajan tasalla olevaa listaa, joka päivitetään työ-
maakokousten yhteydessä. Työsuojeluorganisaatio hyväksytetään raken-
nuttajalla. Listaan kirjataan henkilöt, jotka vastaavat seuraavista:
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Nimi Puhelin
Työ- ja kulkuluvat
Kulunvalvonta
Työmaahan perehdyttäminen
Paloturvallisuus
Sähköturvallisuus
Työturvallisuus
Vartiointi
Liikennejärjestelyt

Työmaan työntekijät valitsevat keskuudestaan päätoimisen työsuojeluval-
tuutetun, jonka kustannuksista vastaa päätoteuttaja. Tilaajan ja päätoteut-
tajan työsuojeluorganisaatiolla on oikeus tarkastaa työmaaolosuhteet,
puuttua mahdollisiin epäkohtiin ja tarvittaessa keskeyttää työt.

Tilaajan yhteyshenkilöt työturvallisuusasioissa ovat:

Hankkeen projektipäällikkö ja turvallisuuskoordinaattori:
Sami Husu
Hyvinkään kaupunki / Tilakeskus
Kankurinkatu 4-6
05800 Hyvinkää
puh. 040 670 4317
sami.husu@hyvinkaa.fi

Hankkeen rakennuttajakonsultti:
Teemu Rantala
Projektipäällikkö
Ahma insinöörit Oy
Nuijamiestenkatu 3 A, 4.krs
00400 Helsinki
puh. 040 688 6604
teemu.rantala@ahmagroup.com

Pääsuunnittelija:
Sakari Himanen
Hila-arkkitehdit Oy
Hämeenkatu 22
20500 Turku
puh. 040 584 1104
sakari.himanen@hilark.fi

Rakennustöiden valvoja:
Jyrki Kauppinen
Hyvinkään kaupunki / Tilakeskus
Kankurinkatu 4-6
05800 Hyvinkää
puh. 040 825 0847
jyrki.kauppinen@hyvinkaa.fi
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LVIA-töiden valvoja:
Erkki Viljanen
Hyvinkään kaupunki / Tilakeskus
Kankurinkatu 4-6
05800 Hyvinkää
puh. 040 679 5897
erkki.viljanen@hyvinkaa.fi

Sähkötöiden valvoja:
Anssi Juntunen
Hyvinkään kaupunki / Tilakeskus
Kankurinkatu 4-6
05800 Hyvinkää
puh. 0400 797 870
anssi.juntunen@hyvinkaa.fi

Sivistystoimen edustaja
Perusopetuksen johtaja
Mika Heikura
Hyvinkään kaupunki, Kankurinkatu 4-6 05800 Hyvinkään
kaupunki
puh. 040 779 4371
mika.heikura@hyvinkaa.fi

Käyttäjien edustaja:
Rehtori Monna Poikolainen
Tapainlinnan koulu, Torikatu 30, 05800 Hyvinkää
puh 040 829 2543
monna.poikolainen@hyvinkaa.fi

Varajohtaja
Jouni Naumanen
Tapainlinnan koulu, Torikatu 30, 05800 Hyvinkää
puh 040 744 1191
jouni.naumanen@hyvinkaa.fi

1.3 Töiden yhteensovitus ja työsuojelu

1.3.1 Yleistä

Pääurakoitsija vastaa töiden yhteensovittamisesta ja työmaan työsuoje-
luorganisaatiosta sekä aliurakoitsijoiden välisestä työsuojeluyhteis-
työstä.

Päätoteuttajan tulee ennen rakennustyön alkua tehdä asianomaiselle
työsuojeluviranomaiselle ennakkoilmoitus työmaasta.
Ennakkoilmoitus on annettava tiedoksi myös rakennuttajalle ja se lai-
tettava selvästi näkyville rakennustyömaalla ja pidettävä se tarpeelli-
silta osin ajan tasalla.
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Pääurakoitsija vastaa, että jokainen omaan tai aliurakoitsijoiden henki-
löstöön kuuluva on perehdytetty työmaan turvallisuusohjeisiin (raken-
nuttajan turvallisuusasiakirja, työmaan turvallisuusohjeet, työmaasuun-
nitelma, tarvittavin osin työ- ja asennussuunnitelmat) ennen heidän tu-
loaan työmaalle. Pääurakoitsija vastaa, että jokaisella työntekijällä on
voimassa oleva työturvallisuuskortti, tulitöitä tekevillä tulityö-
kortti/kortit. Jokaisella työntekijällä on näkyvillä henkilökortti.

Pääurakoitsijan on tarkistettava, että työmaalla luvanvaraisia töitä, ku-
ten sähkö-, hitsaus- ja tuli- yms. töitä tekevillä henkilöillä on voimassa
olevat luvat ja käytännön kokemus ao. töistä.

Hanke toteutetaan pääurakkamuotoisena urakkana.

1.3.2 Työmaan turvallisuusohjeet

Pääurakoitsijan on suunniteltava rakennustyömaa-alueen käyttö siten,
että tapaturman ja palovaaran sekä terveyden haitta ovat mahdollisim-
man vähäiset.

Työmaa-alueen käyttö on esitettävä kirjallisesti sekä kuvallisesti. Työ-
maasuunnitelma voidaan esittää tarvittaessa työmaan edetessä vaiheit-
tain. Suunnitelmat ovat tarkistettava olosuhteiden muuttuessa ja ne on
pidettävä ajan tasalla. Tässä turvallisuusasiakirjassa ja erikoisselityk-
sissä esitetyt työmaa-alueen työnjärjestelyihin ja työmaaliikenteeseen
liittyvät asiat on pääurakoitsijan otettava huomioon työmaasuunnitel-
maa tehdessään. Ennen töihin ryhtymistä työmaasuunnitelma toimite-
taan rakennuttajalle hyväksyttäväksi ja kommentoitavaksi hyvissä
ajoin. Kommenttien perusteella siihen tehdään tarvittavat tarkennukset.

Urakoitsija varaa tontilta piha-alueen varastoalueekseen ja asentaa port-
teihin sekä aitoihin työmaakyltit. Työmaakyltti tulee olla selkeässä ja
näkyvässä paikassa.
Kulku työmaa-alueelle tulee järjestää mahdollisuuksien mukaan siten,
ettei välituntien tai ulkoiluhetkien aikana kuljettaisi piha-alueilla.

Pääurakoitsijan tulee huomioida turvallisuussuunnitelmissaan kohteen
vakuuttavien vakuutusyhtiöiden suojeluohjeet.

Pääurakoitsija tutustuu kohteeseen sekä suunnitelmiin. Rakennusaikana
koulun henkilökunnalla, lapsilla eikä heidän vanhemmillansa ole lupaa
tulla työmaa-alueelle.
Jos koulun henkilökunta haluaa vierailla työmaa-alueella, on siitä ol-
tava yhteydessä pääurakoitsijaan. Ajankohdasta tulee olla tietoa turval-
lisuuskoordinaattorilla, valvojalla, pääurakoitsijalla sekä koulun edus-
tajilla.
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1.3.3 Työvaiheiden yhteensovittaminen ja aikataulu

Rakennustöiden järjestelyssä ja työvaiheiden ajoituksessa on otettava
huomioon työturvallisuuden vaatimukset.
Työvaiheet on ajoitettava siten ja häiriöihin on varauduttava riittävin
pelivaroin, jotta työt voidaan suorittaa turvallisesti ja aiheuttamatta vaa-
raa kiinteistölle, työmaan työntekijöille, rakennuksen käyttäjille tai
muille työn vaikutuspiirissä oleville.

Työaikataulu ja suunnitelma työmaa-alueen järjestelyistä sekä muut
työturvallisuuden varmistamiseksi tarvittavat ennakkosuunnitelmat on
toimitettava rakennuttajalle ennen ao. työvaiheen aloitusta.
Suunnitelmat on tarkistettava olosuhteiden muuttuessa ja ne on muu-
tenkin pidettävä ajan tasalla.

Töiden etenemisen kannalta kriittiset tehtävät ovat suunniteltava huo-
lella paikka-aikakaavion avulla.

Hankkeen kaikilla osapuolilla on velvollisuus osallistua työmaako-
kouksiin.

1.3.4 Turvallisuuskoordinaattorin asettamat tavoitteet

Turvallisuuden suhteen asetetaan tavoitteeksi, ettei tapaturmia tapahdu
ns. nollatapaturmaa.TR- ja MVR-mittauksen tavoitetaso on 95 % ja pu-
toamissuojauksen osalta 100 % työsuojelunviranomaisen kalibroimalla
tasolla.

Rakennuttaja edellyttää, että hankkeen kaikki osapuolet (pääurakoitsija,
aliurakoitsijat, suunnittelijat, jne.) toimivat täysimääräisesti voimassa
olevien työturvallisuuslakien, -asetusten sekä -ohjeiden ja määräysten
mukaisesti.

Työmaan toimintojen ennakkosuunnittelut hoidetaan asiallisesti ja vaa-
ditut turvallisuusasiakirjat tehdään ajoissa valmiiksi ennen työvaiheen
tai työlajikohtaisen työn aloittamista. Työvaiheita ei saa aloittaa ennen
kuin tehtäväsuunnittelu on huolellisesti ja asianmukaisesti valmisteltu
ja käyty läpi yhdessä tekijän tai työryhmän kanssa sekä asiakirja toimi-
tettu työturvallisuuskoordinaattorille hyväksyttäväksi. Pääurakoitsija
dokumentoi ja tallentaa kaikki asiakirjat sähköisesti. Työmaan päätty-
essä dokumentoidut asiakirjat toimitetaan tilaajalle luovutusmateriaalin
yhteydessä.

Tavoitteena yleismainintana, että turvallisuuskoordinaattori ja pääto-
teuttaja tekee hyvää yhteistyötä työturvallisuutta koskevassa ennakko-
suunnittelussa.

Tapaturman sattuessa pääurakoitsija huolehtii, että kaikki tapaturmat il-
moitetaan, tutkitaan ja raportoidaan rakennuttajalle viikon sisällä tapah-
tuneesta. Myös kaikki läheltä piti -tilanteet ilmoitetaan rakennuttajalle.
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Työturvallisuuteen liittyvät asiakirjat esitetään ja hyväksytään vain
työmaakokouksissa. Ne tulee hyväksyttää rakennuttajalla, turvalli-
suuskoordinaattorilla sekä valvojalla hyvissä ajoin ennen työvaiheen
käynnistymistä. Turvallisuuteen liittyvät asiakirjat tulevat olla kirjalli-
sessa muodossa. Rakennuttaja ei myönnä työvaiheen aloituslupaa,
ellei tarpeellinen työturvallisuuteen liittyvä dokumentaatio ole asian-
mukaisesti valmisteltu sekä vastaanotettu että hyväksytty.
Hyväksytty dokumentaatio kirjataan työmaakokouksen pöytäkirjaan
vastaanotetuksi, hyväksytyksi tai muutetuksi. VNa 205/2009 10 §

1.3.5 Suunnittelijoiden velvoitteet

Rakennuttaja edellyttää, että kaikki suunnittelijat toimivat täysimääräi-
sesti voimassa olevien työturvallisuuslakien, -asetusten sekä -ohjeiden ja
määräysten mukaisesti.

Onnettomuuksien mahdollisuutta ja vaaraa poistavat ratkaisut, koskien
sekä rakentamisvaihetta että valmista tuotetta, viedään suunnitelmiin.

Rakennuttaja painottaa, että rakentamisvaiheen turvallisuutta tulee ottaa
laajemmin huomioon jo suunnitelmissa, kuten esimerkiksi rakennusosien
tehdasvalmisteiset nostamista varten olevat rakenneosat, työnaikaisten
kiinnityspollareiden paikat kiinnitysalustoineen, pölyn hallinta, epäter-
veellisten aineiden hallinta, yms.

Kukin suunnittelija kartoittaa oman suunnittelualansa osalta suunnitel-
mien ja suunnitelmien toteuttamiseen liittyvät työturvallisuusriskit ja te-
kee niistä oman kirjallisen kohdekohtaisen suunnittelualansa työturvalli-
suusasiakirjan. Riskikohtia seurataan koko suunnitteluprosessin ajan ja
riskikohdat tuodaan esille työmaa- ja suunnittelukokouksissa

1.3.6 Urakoitsijoiden velvoitteet

Rakennuttaja edellyttää, että kaikki urakoitsijat toimivat täysimääräisesti
voimassa olevien työturvallisuuslakien, -asetusten sekä -ohjeiden ja mää-
räysten mukaisesti.

Urakoitsijoiden tulee varautua tavanomaisiin rakennustyömaan vaaroihin
ja ottaa ne huomioon töiden suunnittelussa ja toteuttamisessa.
Aliurakoitsijat ovat velvollisia noudattamaan pääurakoitsijan antamia oh-
jeita töiden järjestelyistä ja aliurakoitsijat ovat velvollisia osallistumaan
pääurakoitsijan järjestämään työmaan turvallisuusohjeisiin perehdyttämi-
seen
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2 RAKENNUSHANKKEEN VAARA- JA HAITTATEKIJÄT

2.1 Kuvaus työkohteesta ja tehtävistä töistä

Hankkeen keskeisenä sisältönä on Tapainlinnan koulun toiminnalliset
muutokset sekä uuden laajennuksen rakentaminen suunnitelmissa määri-
tellyssä laajuudessa.

Rakennuksessa toimii yhtenäiskoulu, jossa on 630 oppilaspaikkaa.
Koulurakennus on myös alueen asukkaiden iltakäytössä.

Rakennusurakka käsittää kaikki suunnitelmien mukaiset rakennustyöt
aputöineen kaikkineen, pihan muutostyöt, työmaaliikennettä varten tar-
vittavat muutokset, yms. sekä työmaan jälkeen paikkojen ennallistami-
set.

Pohjarakenteita ja perustuksia rakennettaessa eteen voi tulla ongelmia
paineellisen pohjaveden kanssa. Ympäröivät maasto-olosuhteet voivat
aiheuttaa myös ongelmia pintavesien kanssa. Kaivannon tuennassa tu-
lee ottaa huomioon yllä mainitut riskitekijät.

Elementtien asennustyö toteutetaan vastaavan rakennesuunnittelijan
hyväksymän elementtiasennussuunnitelman mukaisesti. Asennussuun-
nitelmassa tulee esittää VNa 205/2009 mukaiset riittävät ohjeet.

Elementtien varastoinnista esitetään varastointisuunnitelma, jossa esi-
tetään varastopaikan sijainti, elementtifakin tyyppi, asennuspohjan tu-
kevuus ja suoruus ja elementtien suojaaminen säilytysaikana sekä kol-
huilta että säältä.
Varastointi toteutetaan elementtivalmistajan ohjeen mukaisesti.

Olemassa olevan ulkoseinän purkutöissä on sortumis- ja putoamis-
vaara, mikä vaatii laajan turva-alueen ja tulee ottaa huomioon purku-
työssä. Purkutyö toteutetaan vastaavan rakennesuunnittelijan laatiman
purkutyösuunnitelman mukaisesti. Ennen purkutyön aloitusta pääto-
teuttaja järjestää yhteispalaverin purku-urakoitsijan, rakennesuunnitte-
lijan, rakennuttajan ja valvojan kesken.

Vesikaton kermitöissä on erityinen putoamis- ja palovaara. Tulitöistä
tehdään erilliset suunnitelmat huomioiden kohdassa 3.6 Palosuojelu
mainitut asiat. Vesikaton osalta on laadittava yhteistyössä rakennesuun-
nittelijan, päätoteuttajan ja urakoitsijoiden kanssa vesikattotöiden pu-
toamissuojaussuunnitelma.

2.2 Kohteen tyypilliset turvallisuusriskit

Urakoitava kohde sijaitsee kaupunkialueella, jonka ympäristössä liik-
kuu pieniä lapsia, erityislapsia, lasten vanhempia, kiinteistön henkilö-
kuntaa, ulkoilijoita yms.
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Kohteen erityisiä turvallisuusriskejä ovat:
o Koulun läheisyys ja yleismainintana urakka-alueen ulkopuo-

listen alueiden toiminta rakennustyömaan läheisyydessä
 Toiminnassa olevan koulun läheisyys, rakennusai-

kainen henkilökunnan, käyttäjän asiakkaiden ja
työntekijöiden turvallisuus

o Lasten pääsy työmaa-alueelle ja varsinkin vesikatoille työ-
ajan ulkopuolella

o Yleinen liikenne
o Kevyenliikenteen väylien liikenne ja tontin reunan ulkoilurei-

tit
o Kaivannot ja kaivantojen tuentatyöt
o Työskentely kaivannoissa ja niiden läheisyydessä
o Työskentely työkoneiden läheisyydessä ja alla
o Työskentely telineillä ja niiden läheisyydessä
o Pölyä ja melua aiheuttavat työt
o Pohjaveden läheisyys pohjarakenteita tehtäessä
o Maapohjan kantavuus, pohjaveden korkeus ja lähiympäristön

pintavedet
o Räjäytystyöt ja räjähteiden varastointi työmaalla (oletuksena

ei louhintaa)
o Paalutus ja paalujen siirrot
o Ajoneuvo- tai torninosturin siirrot ja nostot, maapohjan kan-

tavuus
o Elementtien varastointi ja -siirto työmaaolosuhteissa
o Elementtiasennus
o Pölyä ja melua aiheuttavat työt
o Nosto- ja siirtotyöt
o Työskentely korkealla, putoamisvaara
o Korkeiden tilojen telineillä tapahtuvat työt
o Henkilönostimien käyttö
o Työkoneiden liikkuminen alueella mm. kaivinkone, kurottaja

tai vastaava haarukkatrukki, jne
o Kuormaus ja lastaustyöt, esim. hiab-nostot
o Työmaan tavara- ja henkilöliikenne piha-alueilla
o Hitsaus- ja tulitöistä aiheutuva tulipalovaara
o Kuuman bituminen käsittely
o Kemikaalit
o Nuoret työntekijät
o Tulitöiden tekeminen puurakenteiden, ilmanvaihtoventtiilei-

den ja ilmanottoaukkojen läheisyydessä
o Purkutyöt

Työturvallisuusriskejä sisältäviä työvaiheita ovat:
o Työnaikaiset sähköistykset
o Maanrakennustyöt
o Raudoitustyöt
o Betonirakennetyöt
o Betonipumpun siirrot ja pumppaukset
o Lattiatyöt
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o Muuraus- ja kivityöt
o Metallirakennetyöt
o Puutyöt
o Sisäovien ja ikkunoiden asennukset
o Kalusteiden, varusteiden, listojen asennukset
o Vesikattotyöt
o Eristys- ja saumaustyöt
o Metalli ja lasirakenteet
o Puu- ja kiviaineiset pinnat
o Pintatyöt
o Alakatot
o Nestekaasun käsittely ja säilytys
o Purkutyöt laajennuksen liittymäkohdassa
o Rakennustyöt
o Väliseinät
o Märkätilat
o Viherrakennetyöt
o Rakennusalueen ahtaus
o Koneiden ja laitteiden haalaus
o Pölyä ja melua aiheuttavat työt
o Nosto- ja siirtotyöt
o Hissityöt
o Painevesityöt
o Sähkötyöt
o Iv-työt
o Työt kuilussa

2.3 Rakennustyöt

Hanke luonteeltaan on uudisrakentamiskohde sekä pieneltä osin van-
haan osaan muutostyö, jossa olemassa olevia rakenteita puretaan ja uu-
sitaan. Kohteessa tehdään mm. seuraavia rakennustöitä:

o Purkutyöt
o Maanrakennustyöt
o Betonirakennetyöt
o Metallirakennetyöt
o Muuraus- ja kivityöt
o Puutyöt
o Eristys- ja saumaustyöt
o Vesikatot
o Sisäovien ja ikkunoiden asennukset
o Kalusteiden-, varusteiden- ja listojen asennukset
o Valurakenteet
o Elementtiasennukset
o Märkätilat
o Metalli ja lasirakenteet
o Perustukset
o Puu- ja kiviaineiset pinnat
o Lattiatyöt
o Pintatyöt
o Väliseinät
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o Alakatot
o Viherrakennetyöt

Kaivutöitä tehdään vilkkaalla koulun tontilla.
Pohjarakenteita ja perustuksia rakennettaessa eteen voi tulla ongelmia
paineellisen pohjaveden kanssa. Ympäröivät maasto-olosuhteet voivat
aiheuttaa myös ongelmia pintavesien kanssa. Kaivannon tuennassa tu-
lee ottaa huomioon yllä mainitut riskitekijät. Pohjatutkimustiedot ovat
liitteenä 3.

Kohteen rakenteet sisältävät betonielementtien lisäksi porraselement-
tejä, ikkunoita ja vesikaton kattotuoleja, joista tulee laatia asennussuun-
nitelmat. Urakoitsija, päätoteuttaja sekä rakennesuunnittelija laativat
yhteistyössä suunnitelmat.

2.4 Purkutyöt

Purkutöitä tehdään rakennusten liittymäkohdissa sekä olemassa olevan
koulun sisätiloissa neljässä luokassa. Purkutyöt ovat tavanomaisia.
Vanhan ja laajennusosan liittymäkohdan purkutyöhön rakennesuunnit-
telija tekee purkutyöselostuksen, jossa esitetään jäävän osan seinän tu-
enta, työn aikainen tuenta ja purkumenetelmä. Ks. kohta 3.4.

Jos kantaviin rakenteisiin joudutaan puuttumaan tai tekemään ennalta
odottamattomia purkutöitä, ei niitä saa tehdä ilman rakennesuunnitteli-
jan lupaa ja ilmoitusta tilaajalle.

Purettavat rakenteet ovat erittäin helposti pölyäviä. Pölyn kulkeminen
työmaalla sekä työmaa-alueen ulkopuolelle on estettävä tehokkaasti.

2.5 Haitta-aineet

Kohteesta ei ole teetätetty haitta-ainekartoitusta. Rakennuttajan arvio
perustuu siihen, että nykyinen koulu on rakennettu 2006, eikä tilaajan
tiedossa ole, että työkohteessa olisi käytetty terveydelle vaarallisia ai-
neita tai materiaaleja.
Jos työnaikana kuitenkin tulee epäilyjä tällaisista, on työ keskeytettävä
välittömästi ja ilmoitettava niistä heti rakennuttajalle.

Mahdolliset havaitut haitta-aineet tutkitaan ja niistä laaditaan erillinen
purku- ja menettelyohje ko. työlle.
Mahdollisista haitta-aineista tulee työtä suorittavan urakoitsijan toimit-
taa tilaajalle kirjallinen selvitys, minne jäte on toimitettu/loppusijoi-
tettu.

Urakka-alueella ei ole tiedossa PAH- ja PCB-yhdisteitä, mikrobikas-
vustoa (homeet, sädesienet, bakteerit, yms.)
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2.6 Rakennustekniikka

Kohteessa tehdään tavanomaisia uudiskohteen rakennusteknisiä töitä,
kuten maanrakennusta, betonivaluja, elementtiasennuksia, LVISA-
töitä, vesieristystöitä, ikkuna-asennuksia, kalusteasennuksia, maalausta
yms.
Päätoteuttajan on tehtävä ennen rakennustöiden aloittamista kirjallisesti
työturvallisuutta koskevat suunnitelmat, joiden mukaan työt, työvaiheet
ja niiden ajoitus järjestetään mahdollisimman turvallisiksi ja ettei niistä
aiheudu vaaraa työmaalla työskenteleville tai muille työn vaikutuspii-
rissä oleville.
Työlajikohtaisista töistä tulee tehdä myös työ- ja tehtäväsuunnitelmat
ennen työvaiheen aloitusta. Suunnitelmissa on kiinnitettävä erityistä
huomiota työvaiheisiin, jotka ovat lueteltu kohdassa 2.3. Työturvalli-
suutta koskevat suunnitelmat hyväksytetään rakennuttajalla, turvalli-
suuskoordinaattorilla sekä valvojalla.

3 RAKENNUSTYÖN SUORITUSVAATIMUKSIA

3.1 Yleistä työn suorituksesta

Päätoteuttajan on huolehdittava turvallisuuden ja terveyden kannalta
tarpeellisesta työmaan yleisjohdosta ja osapuolten välisen yhteistoimin-
nan ja tiedonkulun järjestämisestä, toimintojen yhteensovittamisesta
sekä työmaa-alueen yleisestä siisteydestä ja järjestyksestä.

Päätoteuttajan on huolehdittava, että työntekijöillä on ao. työn (kuten
tuli-, sähkö- yms. töiden) vaatimat luvat ja riittävä käytännön kokemus
työstä.

Urakoitsijoiden tulee käyttää työn suorituksessa työn luonteen vaatimaa
ammattitaitoista työnjohtoa ja työvoimaa.
Erikoisammattitaitoa vaativissa osasuorituksissa käytetään alan tunte-
via, hyvän ammattitaidon omaavia työkuntia, aliurakoitsijoita ja -hank-
kijoita.

3.2 Rakennustyömaalla käytettävät henkilösuojaimet

Tilaaja vaatii, että rakennustyömaalla käytetään henkilösuojaimia. Käytet-
tävien suojaimien arviointi perustuu vaarojen arviointiin ja tilaaja arvioinut
vaarat sellaisiksi, että tässä kohteessa käytetään kypärää, heijastavaa varoi-
tusvaatteita, turvajalkineita, silmien suojaimia, turvavaljaissa itsetoimivaa
turvaköyttä sekä lattia- että lattialla tehtävissä töissä polvisuojaimia.

3.3 Tukirakenteet, telineet ja nostolaitteet

Pääurakoitsija vastaa tukirakenteiden suunnittelusta ja rakentamisesta.
Viranomaisten niin vaatiessa, pääurakoitsijan tulee laadituttaa



Turvallisuusliite – Tapainlinnan koulun laajennus

15

tukirakenteesta rakennepiirustukset ja hyväksyttää ne tarkastavilla vi-
ranomaisilla.

Pääurakoitsija vastaa, että työ- ja suojatelineet toteutetaan työmaalla
Vna 205/2009 mukaisesti rakennustöiden turvallisuusmääräyksiä nou-
dattaen.
Kaikki tarpeettomaksi käyneet telineet ovat purettava välittömästi pois,
kun ne käyvät tarpeettomiksi.
Pääurakoitsija vastaa, että työ- ja suojatelineet toteutetaan työmaalla ra-
kennustöiden turvallisuusmääräyksiä noudattaen. Pääurakoitsija vastaa
kaikkien työ- ja suojatelineiden tarkastamisesta ennen käyttöönottoa.
Käyttöönottotarkastuksista tulee laatia pöytäkirja. Kun teline on tarkas-
tettu ja hyväksytty käyttöön, tulee telineeseen kiinnittää telinekortti.
Pääurakoitsija vastaa telineiden viikkotarkastuksista. Tarkastuksesta
tehdään merkintä telinekorttiin.

Nostolaitteista tulee tehdä pystytyspöytäkirjat, käyttöönottotarkastus-
asiakirjat sekä huolehtia nostolaitteiden viikkotarkastuksista.
Telineissä tulee käyttää telinekortteja ja huolehtia viikoittaisista teline-
tarkastuksista.

3.3.1 Telinetyöt

Telineasennuksen ja telinetyön vaarat tunnistetaan, riskit arvioidaan ja
niiden edellyttämät toimenpiteet suunnitellaan. Telineet suunnitellaan
ja valitaan niiden käyttötarkoituksen mukaan, tasojen leveys mitoite-
taan oikein, eikä kuormituksen suunniteltuja maksimimääriä ylitetä.
Telineet perustetaan tukevalle alustalle ja asennetaan suunnitelmien
mukaisesti ammattitaitoisten asentajien toimesta. Telineille tehdään hy-
väksytty pystytyspöytäkirja ja niissä käytetään ajan tasalla olevaa teli-
nekorttia. Telineet pidetään koko ajan kunnossa ja niiden säännölliset
kunnossapitotarkastukset merkitään telinekorttiin. Telineet pidetään
siisteinä ja niillä säilytetään vain välittömästi työn alla olevan työn ja
työvuoron tarpeeseen liittyvää materiaalia. Materiaalin siirto ja vastaan-
otto järjestetään siten, ettei putoamisvaaraa ole. Tarvittaessa käytetään
turvavaljaita. Telineiden kuntoa seurataan jatkuvalla tarkkailulla, ha-
vaitut puutteet korjataan välittömästi tai telineet asetetaan käyttökiel-
toon. Työntekijät perehdytetään ja opastetaan työhön.

3.3.2 Henkilönostintyöt

Henkilönostimella työskentelyn vaarat tunnistetaan, riskit arvioidaan ja nii-
den edellyttämät toimenpiteet suunnitellaan. Henkilön nostamiseen käyte-
tään vain siihen tarkoitukseen hyväksyttyä laitetta. Henkilönostin valitaan
suoritettavan työn mukaisesti ja työ suunnitellaan turvalliseksi. Henkilönos-
timen kunto ja toiminta varmistetaan sekä tarkastetaan määräaikais- ja kun-
nossapitotarkastusten ajan tasaisuus. Varmistetaan myös, että kori on varus-
tettu puristumisen estävällä kytkimellä. Huolehditaan nostimen käyttöalu-
een turvallisuudesta, työskentelyalueen tasaisuudesta sekä maaperän kanta-
vuudesta. Henkilönostimen työskentelyalue eristetään muulta liikenteeltä
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esimerkiksi kulkuestein. Henkilönostinta käyttävät ainoastaan tehtävään
riittävät kyvyt ja taidot omaava henkilö, jolla on työnantajan kirjallinen lupa
kyseiseen työhön.
Puominostimessa käytetään aina henkilökohtaista putoamissuojausta, käy-
tännössä turvavaljasta varusteineen. Muissa henkilönostimissa valjaiden
käyttötarve perustuu riskien arviointiin. Työntekijät perehdytetään ja opas-
tetaan työhön.

3.3.3 Työalustat

Telineillä, työpukeilla ja tikkailla työskentelyn vaarat tunnistetaan, riskit ar-
vioidaan ja niiden edellyttämät toimenpiteet suunnitellaan. Työpukkien, A-
tikkaiden ja muiden työalustojen käyttö suunnitellaan ja ne valitaan suori-
tettavan työn mukaisiksi. Työpukit ovat ehjiä ja määräysten mukaisia, ts.
niille asetetut vakavuusvaatimukset täyttyvät ja niissä on työpukin korkeu-
den edellyttämät sekä syvyydeltään riittävät työtasot ja askelmat. A-tikkaita
työalustana käytettäessä on yli metrin korkuiset tikkaat varustettava levike-
palkeilla niin, että tikkaat täyttävät työpukin vakavuusvaatimukset. A-tik-
kaita ei saa käyttää töissä, joissa käytetään huomattavan suurta voimaa vaa-
tivia työkaluja, eikä töissä, joissa aiheutuu A-tikkaiden kaatumisvaara.

Yli puolimetriä korkea työteline on varustettava askelmallisella nousutiellä.
Telineeseen, jonka työtasolta voidaan pudota yli kahden metrin korkeu-
delta, sovelletaan telinemääräyksiä (sisäpuolinen kulku, kaiteet ja jalkalista,
pystytystarkastus ja telinekortti). Nojatikkaita ei käytetä työalustana. Enin-
tään kuusi metriä pitkien nojatikkaiden käyttö on sallittu ainoastaan tilapäi-
sinä kulkuteinä nostoapuvälineiden kiinnittämiseen ja irrottamiseen sekä
muihin lyhyt aikaisiin kertaluontoisiin. Tällöinkin niiden käyttö on ennalta
suunniteltava ja käytön turvallisuus varmistettava. Työntekijät perehdyte-
tään ja työhön opastetaan.

3.4 Esineen tai materiaalin putoamien

Esineiden ja materiaalien putoamisen vaarat tunnistetaan, riskit arvioidaan
ja niiden edellyttämät toimenpiteet suunnitellaan. Työmaaliikenne ja kulu-
tiet suunnitellaan siten, että tarpeeton liikkuminen putoamisvaarallisen alu-
een alapuolella on minimoitu. Kulkuteille rakennetaan suojakatokset. Nos-
tettavat taakat saa sitoa ainoastaan asiansa osaa ammattitaitoinen alamies,
jolla työnantajan kirjallinen lupa ko. tehtävään. Nostotyön ohjauksessa käy-
tetään muulta radioliikenteeltä suojattuja radiopuhelimia sekä tarvittaessa
kameralaitteita. Mestat pidetään siisteinä, materiaalien, tarvikkeiden ja työ-
kalujen varastointia vältetään putoamisvaarallisella alueella ja tarvittaessa
niiden sidonnasta huolehditaan. Käsityökalut sidotaan työkalulenkeillä tau
vastaavilla varmistuksilla putoamisen estämiseksi. Työntekijät perehdyte-
tään ja työhön opastetaan
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3.5 Kaatuvan tai putoavan esineen alle jääminen

Kaatuvan tai putoavan esineen vaarat tunnistetaan ja riskit arvioidaan sekä
niiden edellyttämät toimenpiteet suunnitellaan. Purkutöistä tehdään erilli-
nen suunnitelma, jossa varmistetaan, että kaatuvat tai sortuvat rakenteet tai
rakenneosat eivät aiheuta tapaturman vaaraa. Työmaalle laaditaan materi-
aalin siirto suunnitelma. Elementtien ja muiden rakennusosien kuljetus, va-
rastointi ja säilytys suunnitellaan ennalta ja esitetään ajantasaisessa alue-
suunnitelmassa. Materiaalien kuljetuksessa käytetään tarkoituksenmukaisia
kuljetus- ja apuvälineitä ja kuljetusvarusteiden kunnosta ja pohjan kanta-
vuudesta huolehditaan.

Elementit varastoidaan ainoastaan siihen tarkoitukseen valmistetuissa, eh-
jissä ja tarkastetuissa elementtitelineissä (fakeissa). Varastoinnissa nouda-
tetaan valmistajan ohjeita. Tarvittava muu elementtien ja raskaiden esinei-
den varastointi suunnitellaan tapauskohtaisesti ja toteutetaan aina valmista-
jan ohjeita noudattaen. Rakennusosien asennukseen ja tukemiseen käytet-
tävä kalusto suunnitellaan ennalta ja kaluston kunnosta huolehditaan.
Nostokalusto valitaan ja nostoteho mitoitetaan tarkoituksen mukaisesti kul-
loinkin nostettavien rakennusosien ja -materiaalin perusteella. Taakan sito-
jalta (alamies) ja merkinantajalta edellytetään kykyä ja taitoa huolehtia työn
turvallisesta toteutuksesta yhdessä nosturin kuljettajan kanssa, tarvittaessa
järjestetään koulutusta. Taakan sitominen edellyttää työnantajan kirjallista
lupaa. Useamman nosturin nostoista ja muista tavanomaisuudesta poikkea-
vista nostoista laaditaan aina kirjallinen suunnitelma. Nostoapuvälineiden
sekä nostettavien rakennusosien ja materiaalien kunto on varmistettava aina
ennen nostotyön aloittamista ja niitä valvotaan säännöllisellä seurannalla.
Työntekijät perehdytetään ja työhön opastetaan.

3.6 Elementtinostot

Elementtien nostoissa ja siirroissa sekä kuormien lastauksessa ja purussa
noudatetaan siirtosuunnitelmaa sekä elementtivalmistajan ohjeita. Element-
tien nostolenkkien ja -elinten kunto tarkastetaan ennen noston aloittamista.
Suunnittelijat huomioivat, että tarvittavat nostopisteet sekä -lenkit ovat val-
miina ja merkittyinä suunnitelmiin. Useamman nosturin nostoista ja muista
tavanomaisesta poikkeavista nostoista laaditaan aina kirjallinen suunni-
telma. Työmaalla tulee olla elementtiasennussuunnitelma tehtynä, element-
tien noston vaarat on tunnistettu, riskit arvioitu ja niiden edellyttämät toimet
tehty. Sään ja muiden olosuhteiden vaikutukset on otettu huomioon suun-
nittelussa ja vaarallisen työn keskeyttämisen ehdot ovat selkeät kaikille.
Nostureiden teho ja ulottuvuus on riittävä, maapohjan kantavuus on varmis-
tettu. Yhteistoiminta nosturin kuljettajan kanssa toimii: kommunikaatio- ja
kieliongelmat on ratkottu ja pelisäännöt ovat selkeät ja vakiintuneet. Ele-
menttikuormien ajotiet sekä purkupaikat suunnitellaan, maapohjan kanta-
vuus varmistetaan ja nostojen aikainen vaara-alue rajataan. Nostoapuväli-
neet, kuten puomit, sakset ja nostoproput ovat kyseiseen työhön tarkoitet-
tuja, tarkastettuja ja kunnossa olevia. Ontelolaatan ja ontelosaksen profiilien
yhteensopivuus on varmistettu. Nostettavat elementit saa kiinnittää ainoas-
taan asiansa osaava ammattitaitoinen alamies, jolla on työnantajan kirjalli-
nen lupa ko. tehtävään. Omalla värillä varustettu kypärä tai huomioliivi
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auttaa luvan saaneen alamiehen tunnistamisessa. Elementtikuorman päällä
työskentelevien putoamissuojaus on varmistettu elementtikuorman vierei-
sillä työtasoilla. Työntekijät perehdytetään ja työhön opastetaan.

3.7 Materiaalinostot

Työmaalla luodaan materiaalien siirtosuunnitelma, jossa tunnistetaan mate-
riaalien nostojen vaarat, arvioidaan riskit ja niiden edellyttämät toimenpi-
teet on tehty. Materiaalitoimitukset tilataan nostovalmiina erinä työmaalle.
Nostoapuvälineiden kunto tarkastetaan ennen noston aloittamista. Sään ja
muiden olosuhteiden vaikutukset nostoihin on otettu huomioon suunnitte-
lussa ja vaarallisen työn keskeyttämisen ehdot ovat selkeät kaikille. Mate-
riaalien ajotiet sekä purkupaikat suunnitellaan, maapohjan kantavuus var-
mistetaan ja nostojen aikainen vaara-alue rajataan. Nostoapuvälineiden suu-
rinta sallittua kuormitusta ei saa ylittää. Elementtien nostossa käytettävät
nostoapuvälineet määrittelee elementin valmistaja. Eri valmistajien ontelo-
laatoissa voi olla erilaisia nostosaksien nostouraprofiileja.

3.8 Nosturit ja nostolaitteet

Työmaan aluesuunnitelmassa on otettu huomioon nostureiden, nostimien ja
betonipumppujen nostopaikat ja vaaditut varoetäisyydet. Nostureihin asen-
netaan rajoitinlaitteet, jotka estävät niiden kääntymisen vaaralliseen kul-
maan tai estävät niitä törmäämästä toisiinsa.
Nosturista ja sen mahdollisesta rikkoontumisesta aiheutuvat vaarat tunnis-
tetaan, riskit arvioidaan ja niiden edellyttämät toimenpiteet tehdään. Myös
nosturin vikaantumisen aiheuttama mahdollinen kaatuminen on otettu huo-
mioon. Nosturi on pystytetty ja tarkastettu ohjeiden mukaisesti ha pystytys-
pöytäkirja on laadittu. Nosturin huollot ja korjaukset on tehty valmistajan
edellyttämällä tavalla sekä hyväksytyt määräaikaistarkastukset on tehty
ajallaan ja ne ovat dokumentoitu. Viikko- ja päivittäistarkastuksista huoleh-
ditaan ja havaitut puutteet korjataan välittömästi. Nosturin korjaus- ja huol-
totöiden turvallisuus on varmistettu, koneen käyttö on estetty ja huoltohen-
kilökunnan työskennellessä. Nosturin kunnon jatkuva seuranta kuuluu so-
vitusti kuljettajan tehtäviin.

3.9 Työmaaliikenne

Työmaaliikenteen vaarat tunnistetaan, riskit arvioidaan ja niiden edellyttä-
män toimet tehdään. Aluesuunnitelma on ajan tasalla, kulkuväylät ja purku-
paikat sekä sisääntulo- että ulosajoportit on merkitty aluesuunnitelmaan, ja-
lankulku ja ajoneuvoliikenne on erotettu toisistaan. Työkoneiden ja ajoneu-
vojen kunto on varmistettu. Työmaalla olevat valaisin ja johdinpylväät suo-
jataan ajo- ja törmäyssuojin, tarvittaessa ne tuetaan haruksin. Työmaalii-
kenteen suunnittelussa ja ajojärjestelyissä on hyödynnetty kuljettajien osaa-
mista ja tietotaitoa. Työmaalla liikenteen ohjaamiseen käytetään opasteita
ja liikennemerkkejä, liikenteeltä suojaamiseen käytetään tarvittaessa ajo-
neuvon pysäyttäviä betoniporsaita ja -aitoja. Työmaan yleisvalaistus on
kunnossa. Liikenteen seassa työskenneltäessä huolehditaan, että tarvittava
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osaaminen ja pätevyydet ovat kunnossa. Riskien arviointiin perustuen käy-
tetään päteviä liikenteen ohjaajia, joilla on käytössään tarvittavat apuväli-
neet. Työmaaväylien suunnittelussa siihen, että peruuttamisen tarve on
mahdollisimman vähäistä. Ajoneuvojen tekniset apuvälineet, kuten varoi-
tusvalot, kamerat ja tutkat ovat ehjiä ja toimivia. Ajoneuvot pysäköidään
vain niille merkityille paikoille seisontajarru kytkettynä, virrat katkaistuna
ja avaimet virtalukosta poistettuna.
Työmaaliikenteen suunnittelun ohessa suunnitellaan liikenteen ohjaussuun-
nitelma.

3.10 Kulkutiet

Pääurakoitsijan tulee huolehtia, että kulkutiet ovat turvalliset liikkua ja
vapaat rakennustarvikkeista, -jätteistä, työnaikaisista sähkökaapeleista,
letkuista tai muista esteistä, jotka voivat aiheuttaa kompastumis- tai liu-
kastumisvaaran. Valaistus on oltava riittävä sekä työmaalla että ulko-
puolisilla kulkuteillä.
Mahdolliset porrastornit tulee suojata siten, että niiden avulla ulkopuo-
liset eivät pääse kiipeämään. Suojarakenteen on estettävä pääsy sekä
ryömimällä että kiipeämällä. Suojarakenne ylettyy vähintään kolmeen
metriin saakka ja materiaalina käytetään vähintään 12 mm vaneria. Ta-
lotikkaita ei käytetä kulkuteinä. Nojatikkaita tai niihin rinnastettavia
tikkaita ei työmaalla käytetä. Telineiden ja työpukkien tulee täyttää
niille annetut lait, asetukset ja määräykset.
Yli 600 mm korkeisiin tasoeroihin on rakennettava portaat molemmin
puolisin käsijohtein.
Kulkuovien kohdalle pääurakoitsija rakentaa ylhäältä putoavia materi-
aaleja varten tukevan suojan esim. Haki- tai Layhern-telineistä, pituu-
deltaan kolme metriä ja leveydeltään kaksi metriä. Katteen tulee kestää
korkealta putoavia esineitä.

Pääurakoitsija huolehtii työmaa-alueen ja sinne johtavien teiden ja kulku-
väylien puhtaanapidosta, lumitöistä ja liukkaudenestosta töiden aikana.
Pääurakoitsija huolehtii kustannuksellaan liittymien puhdistamisesta sään-
nöllisesti.

Pääurakoitsija huolehtii kustannuksellaan rakennusaikaisista muutoksista
johtuvista mahdollisista pelastustiemuutoksista, jotka vaikuttavat koulun
toimintaan (laajennuksen ja nykyisen koulun liittymäkohdan pelastustien
poistuminen ja sen vaikutukset).

Työpaikan liukastumis- ja kompastumisvaarat tunnistetaan, riskit arvioi-
daan ja niiden edellyttämät toimenpiteet suunnitellaan. Kulkuväylät suun-
nitellaan ja merkitään selkeästi. Työskentelyalueet ja kulkuväylät pidetään
vapaina ylimääräisestä materiaalista. Kulkuväylien lumen ja jään poisto
sekä liukkaudentorjunta suunnitellaan. Työmaalla on varattu riittävästi re-
sursseja liukkauden ennakointiin ja torjuntaan. Hiekoitusmateriaaleja ja -
välineitä on riittävästi ja ne ovat kaikkien saatavilla. Koneellisesta kunnos-
sapidosta ja hiekoituksesta sovitaan ennalta ja sen toimintavarmuudesta
huolehditaan. Liikkumista ulko- ja sisätilojen välillä työtehtävien aikana



Turvallisuusliite – Tapainlinnan koulun laajennus

20

arvioidaan tehtäväkohtaisesti. Sisäänkäyntien yhteydessä on tarkoituksen
mukaiset välineet jalkineiden puhdistamiseen. Turvajalkineet valitaan olo-
suhteiden edellyttämällä tavalla. Nilkkaa tukevat jalkineet ehkäisevät ta-
paturmia, liukuesteiden käyttö tai nastoitetut jalkineet lisäävät turvalli-
suutta talviolosuhteissa.

3.11 Rakennustyövälineet

Työvälineiden ja koneiden sekä muiden rakennusvälineiden tulee olla
tarkoituksenmukaisia ja niiden tulee täyttää työturvallisuudelle asetetut
vaatimukset. Ne on varustettava tarvittaessa sellaisella apulaitteilla,
ettei käsiteltäville tarvikkeille, rakennusosille tai ympäristölle aiheuteta
vahinkoa. Työvälineet on tarkastettava päivittäin ennen työhön ryhty-
mistä.

Korjaus- ja huoltotöiden vaarat tunnistetaan, riskit arvioidaan ja niiden
edellyttämät toimenpiteet suunnitellaan. Käytettävät työvälineet ovat
hyväksyttyjä ja ne soveltuvat kyseessä olevaan rakennus- ja korjaustyö-
hön. Kaluston säännölliset huolto- ja korjaustoimet on merkitty tarkis-
tuslistaan, mikä tukee huolto- ja korjaustoimien turvallista suoritta-
mista.

3.12 Putoamissuojaus

Erityistä huomiota turvallisuussuunnittelussa on kiinnitettävä työsken-
telyyn kaivannoissa, korkealla olevilla rakenteilla ja telineillä, niiden
alla ja vesikatolla sekä tavaroiden nosto- ja siirtotöihin.
Putoamissuojaus toteutetaan työmaalla Vna 205/2009 mukaisesti, ra-
kennustöiden turvallisuusmääräyksiä noudattaen niin, ettei työnteki-
jöille aiheudu putoamisvaara eikä alapuolella liikkuville vaaraa putoa-
vista materiaaleista.

Rakennustöiden ja työvaiheiden ennakkosuunnittelussa tulee kiinnittää
huomiota turvalliseen työskentelytapaan sekä materiaalien ja esineiden
putoamisvaaraan. Osa putoamissuojausta on myös riittävä perehdyttä-
minen sekä työnopastus. Putoamissuunnitelmassa tulee huomioida
kaikki eri rakennusvaiheiden vaatimat toimenpiteet, sekä mm. kuorman
purun edellyttämät putoamissuojaustoimenpiteet. Putoamissuojaus on
varmistettava aina kun työssä voidaan pudota kahta metriä korkeam-
malta sekä muutoinkin, milloin on olemassa erityinen tapaturman tai
hukkumisen vaara.

Kaikki rakennustyön aikaiset kaivannot, kuilut ja muut aukot, joihin
henkilöt tai tavarat saattavat pudota, on suojattava teknisin ratkaisuin:
kansin, jalkalistallisin kaitein tai putoamisen estävin verkoin.
Aukkosuojat tulee kiinnittää mekaanisesti siten, etteivät ne pääse irtoa-
maan vahingossa. Suojauksen tekee aukon tehnyt urakoitsija, päätoteut-
tajan tulee ilmoittaa asiasta kirjallisesti aliurakoitsijalle ja alihankki-
jalle.
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Kaikki työtasojen ja kulkuteiden vapaat sivut, joilta on putoamisvaara,
on suojattava jalkalistallisilla kaiteilla tai vastaavan suojan antavilla
muilla suojarakenteilla. Esineiden putoamisen estämisessä verkkokai-
teet ja putoamissuojausverkot ovat johdekaiteita tehokkaampi ratkaisu.
Mikäli teknistä putoamissuojausta ei voida toteuttaa, käytetään suunni-
tellusti henkilökohtaisia putoamissuojaimia, kuten turvavaljasta asian-
mukaisine varusteineen.
Putoamisen estävien rakenteiden ja suojakansien mitoituksessa on otet-
tava huomioon myös työpaikalla olevat trukit, saksilavat, henkilönosti-
met ja muut mahdolliset työkoneet.

Urakoitsijan on toimitettavat erillinen putoamissuojausasiakirja tilaa-
jalle, jossa urakoitsija esittää yksityiskohtaisesti, miten putoamissuo-
jaus toteutetaan ja miten putoamisturvallisuutta valvotaan rakennus- ja
asennusaikaista putoamissuojausta.

Putoamissuojausten kiinnitysratkaisut ovat kaikki hyväksytettävä ra-
kennesuunnittelijalla, jos niitä ei ole rakennesuunnittelijan suunnitel-
missa muutoin esitetty. Rakennesuunnittelija ottaa huomioon suunnit-
telutyössään putoamissuojauksen työnaikaisen järjestelyn ja esittää mi-
ten putoamissuojaus toteutetaan.

3.13 Pohjavesiolosuhteet

Tontilla esiintyy paineellista pohjavettä. Tämä muodostaa ennalta arvaa-
mattoman riskin pohja- ja perustustöitä tehtäessä. Maaperässä esiintyy sa-
vea, silttiä sekä moreenia. Paineellinen pohjavesi sijaitsee moreenikerrok-
sessa, jonka päällä on savipatja. Paalutettaessa paalut menevät tämän savi-
patjan läpi ja ne voivat aiheuttaa pohjaveden tulvimista.

Päätoteuttajan tulee esittää suunnitelmissaan, miten ja missä vaiheessa poh-
jan vahvistus toteutetaan. Rakennusalueen pohja ei välttämättä kestä kaivua
koko alalta ennen pinnan vahvistusta. Työmenetelmään tulee kiinnittää eri-
tyistä huomiota ja ratkaisuista tulee keskustella geosuunnittelijan kanssa.

Kohteessa noudatetaan geosuunnittelijan laatimaa pohjaveden hallintasuun-
nitelmaa.

Työnaikaisten vesien käsittely tulee myös huomioida ja järjestää se geo-
suunnittelijan kanssa yhteistyössä.

Paineellinen pohjavesi tulee huomioida myös rakenneteknisissä ratkai-
suissa.

3.14 Kaivantotyöt

Kaivantotöissä kaivutyön vaarat tunnistetaan, riskit arvioidaan ja niiden
edellyttämät toimenpiteet suunnitellaan. Aluesuunnitelman tulee olla
ajan tasalla ja suunnitelmassa varataan riittävä kaivantoalueen vaatima
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tila turvarajoineen. Maaperän laadun määrittelee asiantuntija riittävän
pohjatutkimuksen perusteella, sillä vain siten sortuman vaara sekä
maan ja maamassojen kantavuus ja vakavuus voidaan arvioida turvalli-
sesti. Työnsuunnittelussa käytetään ammattitaitoista geosuunnittelijaa
ja suunnittelua täydennetään työn edetessä ja olosuhteiden muuttuessa.

Liikenteen aiheuttaman tärinän, sateen, kuivuuden, roudan sulamisen ja
muiden ympäristöolosuhteiden aiheuttamat riskit otetaan huomioon ja
niiden vaikutusta tarkkaillaan jatkuvasti.
Suurin mahdollinen kaivusyvyys ja luiskan kaltevuus selvitetään.
Kaivantosuunnitelmassa esitetään ensisijaisena ratkaisuna käytetty tu-
entasuunnitelma, jossa käytettävän tuentakaluston tarkoituksen mukai-
suus ja kunto on varmistettu. Luotettavan selvityksen perusteella kai-
vanto voidaan suunnitella toteutettavaksi luiskattuna tai porrastettuna.
Kaivantosuunnitelma on ajan tasalla ja sisältää kaivumassojen ja mui-
den materiaalien, työkoneiden sekä työmaaliikenteen sijainnin ja vä-
himmäisetäisyydet kaivannosta.
Maamassojen vakautta ja liikkeitä seurataan esimerkiksi lasermittaus-
laittein ja liikkeestä varoittavat hälytysjärjestelmät ovat kunnossa ja
säännöllisesti tarkastettu. Työntekijät ovat opastettu toimimaan oikein
hälytyksen sattuessa.
Tarpeeton pääsy kaivantoalueelle estetään, ajoneuvo- ja henkilölii-
kenne erotetaan toisistaan ja kulkuväylien kunnosta huolehditaan.
Työntekijät perehdytetään ja opastetaan työhön.

3.14.1 Maapohjan pettäminen

Maapohjan kantavuuteen liittyvät vaarat arvioidaan, riskit arvioidaan ja
niiden edellyttämät toimenpiteen on tehty. Tarvittavan pohjasuunnitte-
lun tekee ammattitaitoinen geosuunnittelija ja suunnittelua täydenne-
tään työn edetessä ja olosuhteiden muuttuessa. Työn suunnittelussa sel-
vitetään tarvittavien koneiden ja ajoneuvojen painot ja kuormat, ja tie-
toja verrataan työmaan kantavuustietoihin. Rakenteelliseen tuentaan
käytettävät seinät tarkastetaan ja niiden kunto selvitetään. Työkoneiden
ja ajoneuvojen kunto varmistetaan. Ennakkosuunnittelulla varmistetaan
työnaikaisten ajoluiskien kantavuus ja vakaus maarakenteisille ja
muista materiaaleista rakennetuille ajoluiskille. Viikkosuunnittelussa
sekä päivittäisessä työnsuunnittelussa huomioidaan säätila, liikenteen
tärinä, roudan sulaminen ym. alustan kantavuuteen vaikuttavat tekijät.
Työmaalla liikkuvia informoidaan kulkuteiden kantavuudesta ja salli-
tuista ajoneuvokuormista liikennemerkein. Liikenteeltä rajat alueet ai-
dataan ja tarvittaessa reunat varustetaan ajoestein. Työkoneissa ja
kuorma-autoissa käytetään turvavöitä. Työntekijät perehdytetään ja
opastetaan työhön.

3.15 Palosuojelu

Tulityöt ovat töitä, joissa syntyy kipinöitä tai joissa käytetään liekkiä
tai muuta lämpöä ja jotka aiheuttavat palovaaran.
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Rakennustyömaa ja rakennustyöt tulee järjestää siten, että tulipalon ja
sen leviämisen vaara on mahdollisimman vähäinen.

Jokainen urakoitsija on velvollinen kiinnittämään erityistä huomiota
paloturvallisuuteen ja toimimaan vastuualueella siten, ettei tulipalon
vaaraa synny ja noudattamaan työmaan turvallisuusohjeita sekä viran-
omaisten antamia suojeluohjeita. Urakoitsijoiden on pyrittävä teke-
mään työt ilman tulityö- ja ketjusaha- tms. työkaluja, jos työ on mah-
dollista tehdä vaihtoehtoisilla menetelmillä. Kulmahiomakoneen käyttö
on kielletty työmaalla, myös työmaan ulkopuolella sen käyttöä tulee
välttää.

Tulitöitä tekevillä työntekijöillä on oltava suoritettuna Suomen Pelas-
tusalan Keskusjärjestön (SPEK):n hyväksymä tulitöiden turvallisuus-
tutkinto ja sen osoittamiseksi voimassa oleva henkilökohtainen tulityö-
kortti.

Tulityöluvan pääurakoitsijalle myöntää tilaajan edustaja, jolla on voi-
massa oleva tulityökortti tai –kortit. Tulityölupa myönnetään pääura-
koitsijalle työmaan ajaksi.

Kukin aliurakoitsija ilmoittaa tulityökortin omaavat henkilöt pääura-
koitsijalle, joka antaa tulityöluvan ja laatii luettelon kaikista tulityökor-
tin omaavista henkilöistä ja luovuttaa listan rakennuttajalle sekä valvo-
jalle päivitettynä tarpeen mukaan.
Työjätteet ja muut työn kannalta tarpeettomat palokuormaa lisäävät ra-
kennustarvikkeet ja aineet, jotka voivat syttyä, on poistettava työkoh-
teesta viivytyksettä eikä niitä varastoida piha-alueella ilman suljettavaa
kannellista roska-astiaa. Roska-astian ja seinärakenteen välissä tulee
olla kahdeksan metrin suojavyöhyke.

Ennen tulitöiden töiden aloittamista tunnistetaan paloturvallisuuteen
liittyvät vaarat, arvioidaan riskit ja niiden edellyttämät toimet suunni-
tellaan. Suunnitellaan työmaan evakuointijärjestelyt ja varmistetaan,
että poistumistiejärjestelyt ovat kunnossa. Poistumisharjoituksia tulee
järjestää tarpeen mukaan.
Alkusammutuskaluston sijoitukset suunnitellaan ja välineet ovat pai-
koillaan tarkastettuna sekä toimintakuntoisina. Tarkastetaan työkohteen
siisteys ja tarpeettomat palavat materiaalit poistetaan. Huolehditaan,
että poistumistiet ovat esteettömät ja puhtaat.
Tulityöt ovat luvanvaraisia. Ne suunnitellaan ennakolta ja niitä tekevät
vain koulutuksen saaneet henkilöt. Tulitöiden jälkivariointi toteutetaan
valvontasuunnitelman mukaisesti.
Sääolosuhteiden vaikutus tulitöihin huomioidaan. Tulityötä tekevien
henkilöiden palosuojavaatetuksesta on huolehdittu. Työntekijät ovat
saaneet perehdytyksen ja opastuksen työhön.
Kattotulitöissä työkohteen välittömässä läheisyydessä on oltava riittävä
määrä sammutus- sekä raivauskalustoa.
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Tilaaja edellyttää, että tulitöissä työmaalla on noudatettava Finanssialan
keskusliiton tuli-, rakennus- ja korjaustöitä koskevia suojeluohjeita

Kohteessa tulee olla työmaan yhteystiedot ja toimintaohjeet hätätilan-
teessa helposti saavutettavassa paikassa (esim. pääoven vieressä, työ-
maatoimistossa ja pukukopeissa). Tiedoista tulee ilmetä kohteen nimi,
osoite, vastaava työnjohtajan yhteystiedot, hätänumero sekä toiminta-
ohjeet vahinkotilanteessa.

Työntekijöille on annettava tarpeelliset suojeluohjeet tulenkäsittelystä,
palonvaaraa aiheuttavasta työskentelystä, palo- tai räjähdysvaarallisten
aineiden käsittelemisestä ja säilyttämisestä, hätäilmoituksesta, palo- ja
pelastustoimen hälyttämisestä, palo-ovien sulkemisesta ja nopeasti
poistumisesta tarvittaessa.

Poistumis- ja pelastautumisreitit on pidettävä esteettöminä ja osoitet-
tava asianmukaisin merkinnöin.

Päätoteuttaja laatii työmaan tulitöiden tulityösuunnitelman, -valvonta-
suunnitelman ja huolehtii työnaikaisesta palosuojauksesta, paloturval-
lisuudesta ja työmaan yleispalovartioinnista. Edellä mainitut suunnitel-
mat tulee hyväksyttää kohteen projektipäälliköllä ja valvojalla. Työ-
kohdekohtaisen tulityövartioinnin (myös taukojen aikana) ja vähintään
yksi tunti työskentelyn päättymisestä jatkuvan jälkivartioinnin hoitaa
kukin urakoitsija.

Tilaaja edellyttää, että jokaisella alueella, jolla tehdään tulitöitä ja jo-
kaisen tulitöitä tekevän työntekijän lähettyvillä on oma sammutus- ja
raivauskalustonsa. Sammutus- ja raivauskalusto tulee olla näköyhtey-
den päässä ja maksimissaan 15 metrin päässä tulityöpisteestä.

Urakka-alueella on oltava riittävä määrä sammutuskalustoa. Urakoitsija
kirjaa suunnitelmiinsa työmaalla olevan sammutuskaluston määrän ja
sijainnin.

Tulityöluvat urakka-alueen ulkopuolelle myöntää projektipäällikkö tai
valvoja yhdeksi viikoksi kerrallaan. Jälkivartiointiaika on urakka-alu-
een ulkopuolella kaksi tuntia. Automaattisen hälytysjärjestelmän pois-
/ päälle-kytkennöistä on sovittava erikseen.

Poistumistiet on pidettävä vapaina. Palavan materiaalin varastointi ulkona
seinää vasten on kielletty (8 metrin sääntö).  Sammutuskalusto tarkastetaan
yhdessä turvallisuuskoordinaattorin kanssa. Tulitöissä urakoitsijalla on li-
säksi oma tarvittava sammutuskalusto työpisteissä.

Kaasuhitsauslaitteille on osoitettava paikka työajan ulkopuoliselle säilyt-
tämiselle läheltä ulos johtavaa aukkoa. Vara- ja tyhjät kaasupullot säilytet-
tävä lukollisessa tilassa rakennuksen ulkopuolella kaasuturvamääräysten
mukaisesti.
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Paloalueiden välille tehtävät työnaikaiset reiät on tukittava rakenteen palo-
luokkaa vastaaviksi.

Kaikista hätäilmoituksista on tehtävä myös ilmoitus turvallisuuskoordinaat-
torille.

Syttymisherkkien aineiden ja materiaalien ja säilytyksestä on esitettävä eril-
linen suunnitelma. Katto- ja vedeneristystöissä noudatetaan erillistä vesi-
kattojen suojeluohjeita. Töistä pidetään erillinen katselmus ennen töiden
aloitusta. Töitä ei saa aloittaa ennen hyväksyntää. Eristystyötä tekevän ura-
koitsijan tulee toimia vähintään kahden hengen ryhmänä, joilla kummalla-
kin on hyväksytty ja voimassa oleva asianmukainen koulutuksen toteava
kortti.

Kohteen keskeinen sijainti lisää varsinkin iltaisin ja viikonloppuisin ilkival-
lan ja muun vahingonteon vaaraa. Erityisesti on varottava jättämästä työ-
maalle palokuormaa lisääviä jätteitä

3.16 Työvälineet, koneet ja nostolaitteet

Työvälineiden ja koneiden sekä muiden rakennusvälineiden tulee olla käyt-
tötarkoituksen mukaisia ja niiden tulee täyttää työturvallisuudelle asetetut
vaatimukset. Ne on varustettava tarvittaessa sellaisilla apulaitteilla, ettei
käyttäjälle, käsiteltäville tarvikkeille, rakennusosille tai ympäristölle ai-
heudu vahinkoa. Koneiden ja nostolaitteiden turvallisuuden, sijoittamisen
ja käytön on noudatettava VNa 205/2009:n määräyksiä.

Kunkin urakoitsijan tulee huolehtia omien koneiden, laitteiden ja nostinten
määräysten mukaisesta käyttökoulutuksesta ja käytönopastuksesta työnte-
kijöilleen. Lisäksi urakoitsija vastaa em. rakennusvälineiden kunnosta,
määräaikaistarkastuksista ja -katsastuksista sekä niistä aiheutuvista korjaus-
ja huoltokustannuksista. Urakoitsija on velvollinen huolehtimaan siitä, että
ennen käyttöönottoa työmaalla koneiden, laitteiden, telineiden jne. niiden
kunto turvallisuusmääräystenmukaisuus on todettu yhteisessä tarkastuk-
sessa (käyttöönottotarkastus) päätoteuttajan kanssa. Urakoitsijan on laadit-
tavasta tarkastuksesta pöytäkirja, joka toimitetaan työmaan turvallisuus-
päällikölle. Huomioitava uutena vaatimuksena betoniauton käyttöönottotar-
kastus.

3.16.1 Käsityökalut

Työvälineiden käytön vaarat tunnistetaan, riskit arvioidaan ja niiden edel-
lyttämät toimenpiteet suunnitellaan.

3.17 Lämpö-, vesi-, ilma-, sähkö- ja kaasukytkennät

Kaikkiin rakennuksen lämpö-, vesi-, ja sähköjärjestelmien irrotus- ja
päälle-kytkentöihin urakoitsija hakee erillisellä ilmoituksella luvan kai-
kilta osapuolilta. Näihin töihin on oltava aina käyttäjän ja ko. valvojan
lupa. Lupaa on pyydettävä viikko ennen töiden aloitusta.
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3.17.1 Lämpö

- Työsuoritukset katonrajassa, kuiluissa sekä vesikatolla
- Putkien terävät reunat, kannakkeet katossa
- Kaivojen, putkiaukkojen väliaikaiset askelsuojaukset
- Työalueilla säilytettävät putket ja em. tarvikkeet
- Putoamissuojaus

3.17.2 Vesi

- Työsuoritukset katonrajassa, kuiluissa sekä vesikatolla
- Putkien terävät reunat, kannakkeet katossa
- Kaivojen, putkiaukkojen väliaikaiset askelsuojaukset
- Työalueilla säilytettävät putket ja em. tarvikkeet
- Putoamissuojaus

3.17.3 Ilma

- Työsuoritukset katonrajassa, kuiluissa sekä vesikatolla
- Iv-kanavien terävät reiät ja suorakaidekanavien kulmakohdat
- Kaivojen, putki- ja kanava-aukkojen väliaikaiset askelsuojaukset
- työalueilla säilytettävät putket, kanavat ja em. tarvikkeet
- Putoamissuojaus

3.17.4 Sähkö

Päätoteuttaja laatii työmaalle määräysten edellyttämän työnaikaisen säh-
köistyssuunnitelman.
Työmaan valaistus on toteutettava siten, että sähköä voidaan ottaa ainoas-
taan vikavirtasuojilla varustetuista ao. määräyksiset täyttävistä jakokeskuk-
sista tai muutoin käytettävä jatkojohdoissa / jatkojohdollisissa pisto-
rasiakeskuksissa vikavirtasuojakytkimiä. Erityisesti tulee kiinnittää huo-
miota, ettei työmaasähköistyksissä käytettävät syöttökaapelit tarpeettomasti
ole kulkureiteillä vaan ne asennetaan ripustettuina kattoon tai seinille.
Työmaalle tuotavien sähkölaitteiden ja sähköjohtojen tulee olla hyväksyt-
tyjä ja toimintakuntoisia sekä turvallisuusmääräykset täyttäviä. Sähkölait-
teille tulee suorittaa asianmukaiset käyttöönottotarkastukset sekä määräai-
kaistarkastukset.

Asiattomilta estetään pääsy jännitteellisiin sähkötiloihin.

Sähkövirran tulee olla katkaistuna rakennustyöaikaisissa työpisteissä aina
taukojen, yön ja viikonlopun aikana.

Sähkökytkentöjä saa tehdä ainoastaan henkilöt, joilla on siihen voimassa
oleva pätevyys ja ammattitaito. Urakoitsijan on varmistettava, että työnai-
kaisesti tarvittaessa poistettavat sähköasennukset ovat jännitteettömiä en-
nen töihin ryhtymistä.
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Työmaasähköistykseen voidaan käyttää myös uutta rakennettavaa sähkö-
verkkoa ja jakokeskuksia, kun samalla huomioidaan mitä edellä on edelly-
tetty vikavirtasuojakytkimien käytöstä.
Sähkökeskukset ja kaapelit suojataan vedeltä ja sään vaikutuksilta. Kaapelit
pidetään pois ajoväyliltä ja irti maasta sekä lattioista.

Sähköurakoitsija tekee ennen rakennusteknisiä purkutöitä ao. alueen sähkö-
asennukset jännitteettömiksi. Erityistä huomiota on kiinnitettävä työskente-
lyalueen läpi meneviin, muita alueita palveleviin, sähköasennuksiin, joita ei
voida tehdä jännitteettömiksi. Kyseiset asennukset tulee merkitä selvästi.

Ennen rakennusteknisiä purkutöitä sähköurakoitsijan on annettava ilmoitus
asennusten jännitteettömyydestä esim. urakoitsijakokouksien yhteydessä.
Purkutöissä on huolehdittava, että käytössä olevien asennusten käyttötur-
vallisuus ja määräysten mukaisuus eivät purkutyön aikana heikkene.

Mikäli rakennustyön edetessä rakennuksen laitteita kytketään jännitteelli-
siksi, urakoitsijan on huolehdittava tiedottamisesta työmaan henkilökun-
nalle jännitteellisiksi kytketyistä järjestelmistä sekä sähkötilojen lukituk-
sesta. Kytkettäessä jänniteitä järjestelmiin tulee huolehtia mm.:
- jännitteelliseen keskukseen asennetaan varoituskilpi ja toimintaohjeet
- työmaan tiedottaminen em. erityisjärjestelyistä esim. urakoitsijako-

kouksissa ja laatimalla toimintaohjeet, jotka sijoitetaan myös ko. pai-
kalle

Sähköurakoitsija huolehtii siitä, että rakennus- ja muutostöiden aikana ja
niistä huolimatta kiinteistön henkilöturvajärjestelmät säilyvät ja niistä huo-
limatta kiinteistön henkilöturvajärjestelmät säilyvät toimintakuntoisina
myös muiden käytössä olevien rakennusvaiheiden suhteen. Nämä järjestel-
mät ovat:
- merkki- ja turvavalaistus
- paloilmoitin
- savunpoistojärjestelmät

On myös vältettävä turhia palohälytyksiä. Mikäli töiden suorittaminen edel-
lyttää käytössä olevien paloilmaisimien väliaikaisia irtikytkentöjä on niistä
sovittava erikseen pelastuslaitoksen kanssa ja huolehdittava tarvittavasta
valvonnasta irtikytkennän aikana. Irtikytkennät eivät saa tehdä toimimatto-
maksi rakennusalueen ulkopuolisia tiloja. Turhien hälytysten kustannukset
ohjautuvat hälytyksen aiheuttaneelle osapuolelle.

3.18 Kiinteistön ylläpidon ja huollon aikaiset erityiset turvallisuusriskit

Kiinteistönhoidon riskit:
- Pysäköintipaikan lumenpoisto, kuormaus ja mahdolliset lumenpudo-

tukset
- Korkealla sijaitsevien kohteiden huoltotyöt, esim. aulatilojen ikkunoi-

den puhdistus
- Vesikatolla olevien komponenttien huoltotyöt
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Valmiissa tuotteessa tulee huomioida kiinteistön huollettavuus käytön ai-
kana. Huoltoreitit ja -kohteet tulee suunnitella siten, että ne ovat helposti ja
turvallisesti huollettavissa. Ainutkertaisuutta edustaa laatu, huollettavuus ja
rakennuksen elinkaaren huomioiminen suunnittelussa sekä toteutuksessa.

3.19 Pölyn leviämisen estäminen

Pölytön rakentaminen on tapahduttava P1-menetelmän mukaisesti. Pö-
lyävien työvaiheiden välttämiseksi tulee kiinnittää erityistä huomiota
työvaiheiden oikeaan järjestykseen. Pölyn kulkeutuminen tulee estää
tehokkaasti työalueiden ulkopuolelle. Pölyä synnyttävissä työvaiheissa
on käytettävä HEPA- tai sitä tehokkaampia suodattimia.
Pölyävistä työvaiheista tehdään erillinen purku- ja menettelyohje.
Pölyä aiheuttavissa työkaluissa tulee käyttää kohdepoistoa. Tilat, joissa
tehdään pölyäviä töitä, käytetään osastointia sekä alipaineistusta. Työn
aikana tällaisessa tilassa ei työskentele kukaan myy. Tällaisessa tilassa
työskentelevän on käytettävä hengityssuojainta sekä suojavaatteita Jo-
kainen urakoitsija on velvollinen siivoamaan työkohteensa päivittäin
pölystä pölyn leviämisen estämiseksi.

3.20 Syöpävaaran torjunta

Tilaaja vaatii, että syöpävaarallisia hiukkasia synnyttävissä työtehtävissä
alitetaan asetuksessa VNa 1267/2019 annetut raja-arvot. Syöpävaarallisia
töitä ovat kvartsipölyyn, kovapuuhun ja dieselpakokaasuihin liittyvät työt.

3.21 Melu ja tärinä

Meluavista työvaiheista on sovittavat tilaajan sekä käyttäjien kanssa en-
nen meluavien työvaiheiden aloittamista. Meluavien työvaiheiden ajan-
kohdat ovat sovittava riittävän aikaisin, mieluiten kaksi viikkoa etukä-
teen. Melua ja tärinää aiheuttavia työmenetelmiä tulee mahdollisuuk-
sien mukaan välttää. Pakottavissa tilanteissa melua ja tärinää aiheutta-
vat työvaiheet on suoritettava siten, ettei niistä aiheudu vaaraa koulun
käyttäjille eikä työmaalla työskenteleville työntekijöille.

Työstä ympäristölle aiheutuvan melun ja tärinän osalta päätoteuttajan
on otettava huomioon erityisen häiritsevää melua aiheuttavia tilapäisiä
toimintoja koskevasta ilmoitusvelvollisuudesta (YSL 86/2000) ympä-
ristöviranomaiselle. Lisäksi päätoteuttajan on otettava huomioon Hy-
vinkään kaupungin järjestyssäännöt.

Hyvinkään kaupungin järjestyssääntöjen mukaan meluavia työvaiheita
saa tehdä arkisin klo 7-18 välisenä aikana. Tästä poikkeavat aikataulut
vaativat poikkeusluvan, jonka myöntää ympäristöviranomainen. Lupa
työvaiheelle tulee hakea 30 päivää ennen työn aloitusta.

Paalutus ei saa häiritä opetustoimintaa. Opetustoimintaa koululla on klo
8-15 välisenä aikana. Päätoteuttajan on varauduttava hakemaan lupa
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meluaville työvaiheille arki-illoille sekä viikonlopuille ellei paalutus
onnistu ennen syyslukukauden aloittamista.

Ylimääräistä melua ja pölyä on vältettävä kaikin tavoin. Ilmastointihor-
mien aukot ja muuta aukot ovat tiivistettävä luotettavasti siten, ettei pö-
lyt pääse leviämään koulun muihin osiin.

Koulun toisen kerroksen liittymäkohdassa on käytävällä neljä luokka,
joita käytetään opetuskäytössä rakennusaikana. Pääurakoitsijan on teh-
tävä kaikkensa, jotta olosuhteet ovat suotuisat näissä tiloissa opetuksen
kannalta. Tarvittaessa koulun kanssa sovitaan erikseen ajankohdat, jol-
loin meluavia töitä suoritetaan mainittujen luokkatilojen läheisyydessä.
Liikuntasali on lähellä rakennusaluetta ja se on ilta- ja viikonloppukäy-
tössä kouluajan ulkopuolella.

Rakennuskohteessa maaperän vahvistus tehdään teräsbetonipaaluilla.
Paalutus aiheuttaa ääntä ja tärinää, jotka tulee huomioida myös koulun
sekä lähimpien, Rääkänpään ja Pavinmäen, asuinalueiden kannalta. Laa-
jennusosa rakennetaan laajan savipatjan päälle, joten tärinä voi aiheuttaa
haasteita viereisille rakennuksille. Päätoteuttajan tulee varautua tä-
rinämittauksin selvitystyöhön ja hyvällä ennakkosuunnittelulla mini-
moida syntyvät vauriot.

3.22 Kiinnitykset ja kiinnikkeet

Talotekniikassa ja alakattoasennuksissa suunnittelijat määrittelevät kiinnik-
keet, kiinniketyypin ja kiinnitysvälit. Nämä tulee esittää suunnitelmissa.
Huomioitava, että myös rakenteet, joista riiputetaan kannakkeita ovat siihen
soveltuvia.

3.23 Ympäristöturvallisuus

Työkohde sijaitsee lähellä pohjavesialuetta. Maaperän saastumisen estä-
miseksi esim. koneiden ja laitteiden asennuksen ja huollon yhteydessä on
estettävä öljyn ja mahdollisesti muiden haitallisten aineiden pääsy maape-
rään. Mahdollisten tankkaukseen käytettävien polttoainesäiliöiden tulee
olla varustettu kaksikerrospohjalla. Mahdollisten öljyvahinkojen torju-
miseksi on työmaalla oltava palaturvetta tai vastaavaa kemikaalia öljyva-
hingon ensitorjuntaan. Vahingon aiheuttaja on vastuussa vahinkoon liitty-
vistä kustannuksista.

Urakoitsija noudattaa ja täyttää myös kaupungin voimassa olevia Ympäris-
tönsuojelumääräysten velvoitteita, ohjeita sekä määräyksiä.

Urakoitsijan velvollisuus on selvittää käyttämiensä materiaalien ympäristö-
haitat ja päätoteuttajan pitää tietää työmaalla olevien haitallisten kemikaa-
lien ja materiaalien määrät sekä laadut. Materiaalit eivät saa sisältää Suo-
men lainsäädännössä kiellettyjä aineita.
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Työnaikainen vesien hallinta tapahtuu Helsingin kaupungin työmaavesioh-
jetta noudattaen. Ohje on liitteenä, liite 3.

3.24 Turvallisuusseuranta

Rakennustyömaalla on työn aikana viikoittain suoritettavissa kunnos-
sapitotarkastuksissa (MVR- sekä TR-mittaus) tarkastettava mm. työ-
maan ja työkohteiden yleisjärjestys, putoamissuojaus, valaistus, raken-
nustyön aikainen sähköistys, telineet ja porrastornit, henkilönostimet ja
muut nostolaitteet, nostoapuvälineet, rakennussahat, telineet, kulkutiet
yms. Kunnossapitotarkastuksen pöytäkirja on toimitettava rakennutta-
jan turvallisuuskoordinaattorille viimeistään tarkastusta seuraavana ar-
kipäivänä.

Turvallisuuden suhteen asetetaan tavoitteeksi, ettei vakavia tapaturmia ta-
pahdu. TR- ja MVR-mittauksen tavoitetaso on 95 % ja putoamissuojauk-
sen osalta 100 %.  Kaikki tapaturmat tutkitaan ja raportoidaan myös raken-
nuttajalle 0-tapaturmaa-ajattelun periaatteiden mukaisesti. Pääurakoitsija
pitää viikoittain turvallisuustarkastuksen ja korjaa välittömästi havaitut
puutteet. Pääurakoitsija tiedottaa puutteista myös rakennuttajalle. Työtur-
vallisuusmittauksen tulosten seurantadiagrammi tulee olla esille kohteen
ilmoitustaululla.  Työmaakokouksissa käsitellään TR-mittauksissa esiinty-
neet virheet/puutteet, toimenpiteet niiden estämiseksi ja esitetään TR-
mittauksen tulokset kokousväliltä.

Rakennuttajalla ja päätoteuttajalla on oikeus järjestää tarvittaessa työ-
maalla työturvallisuuskoulutusta. Jokaisen työmaalla toimivan urakoitsi-
jan on noudatettava rakennuttajan ja päätoteuttajan antamia työturvalli-
suusohjeita sekä osallistuttava omalla kustannuksellaan rakennuttajan tai
päätoteuttajan antamaan perehdyttämiseen ja työturvallisuuskoulutukseen.

3.25 Vartiointi

Työaikana työmaa-alueen vartioinnista vastaa pääurakoitsija. Urakka-alue
on lukittava, kun työt eivät ole käynnissä.

3.26 Ilkivalta

Kohteen luonteen vuoksi voidaan olettaa, että kohteessa tulee tapahtumaan
ilkivaltaan liittyviä toimia. Päätoteuttajan tulee huomioida suunnitelmis-
saan ilkivallan kohonnut riski. Ilkivallan mahdollisuus tulee minimoida tek-
nisin ratkaisuin sekä valvonnalla. Suunnitelmissa tulee kiinnittää huomiota
materiaalien säilytykseen sekä erityisesti palavien materiaalien säilyttämi-
seen.

3.27 Työaika

Työaika on arkisin klo 7.00 – 16.00. Poikkeavista työajoista on sovittava
rakennuttajan, käyttäjän ja kunnan viranomaisten kanssa.
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Poikkeavissa työajoissa työmaalla on oltava ko. työvaiheen työnjohtaja pai-
kalla kokoaikaisesti. Noudatetaan kunnan toimintapaikan kunnan yleisiä
järjestyssääntöjä ja toimintaohjeita.

3.28 Henkilökortti ja kulkulupa

Kaikilla työmaalla liikkuvilla työntekijöillä tulee olla kuvallinen henkilö-
kortti, joka tulee olla näkyvissä ja jossa tulee olla veronumero. Työmaalla
ei saa olla yhtään tunnisteetonta työntekijää.

Kaikkien urakoitsijoiden on kirjallisesti ilmoitettava omien ja aliurakoitsi-
joiden nimet sekä työnantaja pääurakoitsijalle riippumatta työn kestosta.
Pääurakoitsija ylläpitää luetteloa työmaan henkilöistä.
Ulkomaalaisten työntekijöiden osalta työntekijäluetteloon tulee merkitä
myös työluvan voimassaoloaika.
Henkilöluetteloon merkataan ao. työntekijän veronumero, myös ulkomaa-
laisen työntekijän veronumero. Pääurakoitsija toimittaa työn valmistuttua
kopion koko luettelosta rakennuttajalle.

Työmaalla käytetään työmaakohtaista kulkulupaa. Kulkulupa myönnetään
perehdyttämisen jälkeen ja on merkki, että työntekijän perehdytys on suo-
ritettu.

3.29 Muut turvallisuusasiat

Rakennuttaja vaatii, että pääurakoitsija laatii työturvallisuussuunnitelman.
Lisäksi on huolehdittava olevien rakenteiden ja rakennelmien suojauksesta
ja suoja-aidoista.

Urakoitsijan aiheuttamat erheelliset palohälytykset veloitetaan hälytyksen
aiheuttaneelta urakoitsijalta.

Urakka-alueen vieressä olevat koulun kulkutiet ja sisäänkäynnit on pidet-
tävä käyttökunnossa koko urakan ajan. Mahdolliset muutoksen poistumis-
teihin pitää hakea pelastusviranomaiselta.

Turvallisuussuunnitelmissa tulee myös huomioida työntekijän työliiketapa-
turmariski, fyysinen kuormitus ja ergonomia.

Turvallisuusasioiden osalta tapahtuneet sopimusrikkomukset sanktioidaan
kuten muut sopimusrikkomukset (taloudelliset sanktiot työturvallisuuden
rikkomisesta esitetty urakkasopimuksessa).

Mikäli päätoteuttaja, urakoitsija tai itsenäinen työnsuorittaja toistuvasti lai-
minlyö turvallisuusvelvoitteiden noudattamisen, on tilaajalla oikeus vaihtaa
tämä osapuoli. Tilaajalla on oikeus vaihdattaa päätoteuttajan vastuuhenkilö
tai urakoitsijan vastuunalainen henkilö, jos turvallisuusasioissa on samoissa
asioissa toistuvasti puutteita tai työsuojeluviranomaiset ovat joutuneet puut-
tumaan turvallisuutta koskeviin laiminlyönteihin tai puutteellisuuksiin.
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Tapaturman tai vakavan vaaratilanteen aiheuttanut tai toistuvasti turvalli-
suusmääräysten ja ohjeiden vastaisesti toiminut henkilö voidaan poistaa
hankkeelta tilaajan nimeämän edustajan toimesta.

Mikäli päätoteuttaja tai urakoitsija ei kirjallisesta kehotuksesta huolimatta
siivoa työkohdettaan tai korjaa työn aikaisia työmaajärjestelyitä, on tilaa-
jalla oikeus teettää työ ulkopuolisella taholla ja laskuttaa kertyneet kustan-
nukset 1½-kertaisena asianomaiselta.

Urakoitsija vastaa aliurakoitsijoiden osalta sanktioista.

4 RAKENNUSALUE JA SEN OLOSUHTEET

Työskentelyalue on ahdas. Ahtaus ja pelastustie rajoittaa tavaroiden väliva-
rastointia ja työmaan toimisto- ja sosiaalitilojen rakentamista sekä parkki-
paikkoja. Tontilla kulkee kaukolämpölinja, sähkö- ja telekaapeleita, jotka
tulee ottaa huomioon suunniteltaessa työmaa-alueen käyttöä, maanraken-
nustöitä sekä pohja- ja perustusrakenteita.

Ahdas liittymä ja -työmaa-alue voi vaikeuttaa ongelmia työmaalle tulevia
tavarantoimituksia.

Työmaalle pääsy on estettävä selkeästi ja ohikulkevien kulkureittien tulee
olla helposti ja turvallisesti käytettävissä. Päätoteuttaja huolehtii, että kier-
totie opastetaan selkeästi.

Koulun lähiympäristö luo merkittävän riskin kaikkine toimineen. Nämä ris-
kit tulee huomioida ja esittää niihin varautuminen työmaasuunnitelmassa.

Koulu tai käyttäjä edustaja toimittaa turvallisuussuunnitelmansa turvalli-
suuskoordinaattorille sekä päätoteuttajalle. Liite 2. Turvallisuussuunnitel-
massa esitetään koulun toiminta normaali-, ja poikkeusoloissa sekä hätäti-
lanteessa. Suunnitelmassa esitetään mm. poistumistiereitit, kokoontumis-
paikat tontin sisäinen liikenne jne. Päätoteuttaja suunnittelee, varmistaa ja
mukauttaa toimintansa siten, ettei risteävyyksiä esiinny koulun turvallisuus-
suunnitelmaan. Koulun turvallisuussuunnitelma ei muutu työmaan tarpeista
johtuen. Päätoteuttajan tulee huomioida laajasti ja ehdoitta myös rakennus-
alueen lähiympäristö: kevyenliikenteen riskit, koulumatkaliikenne, välitun-
tien aikainen pihan sisäinen liikenne ja liikenne muina aikoina. Lähiympä-
ristöllä tarkoitetaan koulun tontin ulkopuolisia alueita riittävässä laajuu-
dessa.

4.1 Työmaasuunnitelma

Pääurakoitsija laatii suunnitelman työmaa-alueen järjestämisestä.
Suunnitelmassa ja työn suorittamisessa on otettava huomioon koulun
käytössä olevat ulkoilualueet ja kulkutiet, ettei koululaisille, henkilö-
kunnalle, toiminnalle eikä rakennustyömaan läheisyydessä liikkuville
muille ihmisille aiheuteta vaaraa.
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Työmaan tavara- ja henkilöliikenne, koneiden ja laitteiden haalaus ja
niiden sijoitus työmaalla on suunniteltava siten, ettei niistä aiheudu vaa-
raa työkoneiden läheisyydessä työskenteleville tai liikkuville henki-
löille. Lähtökohtaisesti pyritään välttämään kaikenlaista liikkumista
koulun piha-alueilla.

Rakennustarvikkeiden purkaus-, lastaus- ja varastointipaikat on sijoi-
tettava siten, että rakennustarvikkeita ei kuljeteta koulun ulkoilu- tai
piha-alueilla.

Pääurakoitsijan järjestää jätteiden ja jätemateriaalin lajittelua ja keräi-
lyä varten riittävästi jäteastioita ja muita tarvittavia laitteita sekä huo-
lehtii niiden tyhjennyksestä.
Kukin aliurakoitsija on velvollinen toimittamaan työssään syntyvät
pakkausjätteet päätoteuttajan osoittamiin keräysastioihin.

Suunnitelmissa tulee esittää mm. työmaan toimisto- ja sosiaalitilojen pai-
kat, varastointipaikat, rakennustarvikkeiden siirto- ja kuljetustilat sekä
työmaaliikenteen ja yleisen henkilöliikenteen liittymiskohdat ja kulkurei-
tit.  Suunnitelma tulee pitää ajan tasalla töiden edistymisen mukaan. Ura-
koitsijan tulee hyväksyttää suunnitelma tilaajalla.

Purkujätteiden poisto työmaalta esitetään työmaasuunnitelmassa.

Työnaikainen pysäköinti on esitettävä työmaasuunnitelmassa.

4.1.1 Työmaa-alue ja -liikennejärjestelyt

Kohteesta tehdään erillinen liikennejärjestelyn suunnitelma, jota päivitetään
tarpeen mukaan.
Työmaa-alueeksi rajataan pääpiirteittäin kuvan mukainen alue, jolla työ-
maatoiminta tapahtuu ja jolla työmaaliikenne toimii. Työmaatien varrella
on myös koulun pelastustie, joka tulee pitää kaikissa tilanteissa vapaana ja
käytettävissä pelastusviranomaisen määräysten mukaisesti. Työmaatienä
käytetään vanhaa Torikadun pohjaa, jonka kulku on maasto-olosuhteitten
takia suunnassa Pavinmäenkatu – Sillankorvankatu.
Päätoteuttaja tekee tarvittavan liittymän sekä tiepohjan vahvistamisen Pa-
vinmäenkadun puolelle kevyenliikenneteen väylälle. Sillankorvankadun
päässä tiepohja on olemassa, mutta liittymä puuttuu. Liittymän kohta on
nurmipinnalla.
Työmaan päättyessä päätoteuttaja poistaa liittymät, korjaa työmaatien syn-
nyttämät vauriot sekä ennallistaa kaikki pinnat. Elementtiajon päättyessä on
mahdollista poistaa jo toinen liittymä käytöstä.
Vanhan Torikadun varrelle tulee jättää työmaa-aidan viereen jalankululle
sopiva ura, jonka talvikunnossapito myös onnistuu. Tarvittaessa jalankulun
tiepohja vahvistetaan riittäviltä osin.
Työmaatie risteää Pavinmäenkadun päässä kevyenliikenteenväylän kanssa
ja Sillankorvankadun päässä sekä kevyenliikenteenväylän että latupohjan
kanssa. Päätoteuttajan tulee järjestää tarvittavat liikennemerkit kustannuk-
sellaan ja hyväksyttää tiejärjestelyn suunnitelma Hyvinkään kaupungin
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liikenneinsinöörillä, tilaajalla sekä koulun edustajalla ennen työmaatien
käyttöönottoa.

Kuva 1. Työmaan alue ja -liikennejärjestelyt työmaalla

4.2 Tiedottaminen rakennustöiden aikana

Työmaan vastuullinen työnjohtaja huolehtii töiden edistymisen tiedot-
tamisesta niin tilaajalle kuin käyttäjälle ja erityistilanteiden vaatimien
toimenpiteiden, melua aiheuttavat työvaiheet, työmaa-alueen ulkopuo-
listen aluevarausten ja liikkumisrajoitusten sopimisesta käyttäjien
kanssa sekä toimintaohjeista palotilanteessa.

Pääurakoitsija tiedottaa käyttäjille häiriöitä aiheuttavista töistä ja kou-
lun toimintaa mahdollisesti vaikuttavista asioista urakoitsijapalave-
reissa, työmaakokouksissa sekä erikseen sovittavissa kokouksissa.

Pääurakoitsija asettaa työmaa-alueen rajapinnoille ilmoituksen, jossa
kerrotaan urakka-aika ja työmaan yhteyshenkilöt yhteystietoineen. Pää-
urakoitsija huolehtii ilmoitusten kiinnittämisestä.

4.3 Urakka-alueen ulkopuoliset alueet

Mikäli pääurakoitsija haluaa työnaikaiseen käyttöön urakka-alueeseen
kuulumattoman alueen, on hänen sovittava suoraan asianomaisen alu-
een haltijan kanssa ko. alueen käyttömahdollisuudesta ja -ehdoista.

Yleiseen liikenteeseen vaikuttavista seikoista, kuten esim. ajoporteista
työmaalle, mahdollisista työnaikaisista liikennemerkeistä jne., on pää-
urakoitsijan sovittava viranomaisten kanssa.

Kaikki käytössä olleet tai vaurioituneet alueet sekä työmaalla että
urakka-alueen ulkopuolella tulee ennallistaa vähintään samaan tasoon
kuin ne olivat ennen työhön ryhtymistä. Nämä kustannukset kuuluvat
urakkaan.
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4.4 Urakka-alueen kaapelit ja putkijohdot

Urakoitsijan tulee selvittää urakka-alueella käytössä olevien kaapeleiden,
vesi- ja viemärijohtojen tai kaukolämpöputkien sijainti ennen kaivutyöhön
ryhtymistä.

4.5 Pysäköinti

Pysäköinti koulun parkkipaikalla on kielletty kouluaikana. Muina kuin
kouluaikoina pysäköinnistä voi sopia yhdessä koulun edustajien, pro-
jektipäällikön ja valvojan kanssa.

4.6 Työmaan aitaaminen

Pääurakoitsijan on aidattava rakennusalue/varastoalue viranomaisten
määräyksien mukaan. Aitaaminen tehdään vähintään 1800 mm korke-
alla ja riittävän tukevalla elementtiaidalla, jossa aitaelementit saadaan
lukittua toisiinsa mekaanisesti riittävän vahvasti.
Lisäksi pääurakoitsijan tulee asettaa yleisen turvallisuuden ja viran-
omaisten vaatimat työnaikaiset varoitusmerkit ja -valot tarkoitustaan
vastaaville paikoille.
Aidan suunnittelussa tulee huomioida riski lasten pääsystä työmaa-alu-
eelle ja estää se käyttämällä aidassa rakenteita ja lukittavia portteja,
jotka estävät tehokkaasti pääsyn työmaalle.

Pääurakoitsija esittelee työmaasuunnitelman Hyvinkään kaupungin edus-
tajista seuraaville: projektipäällikkö, valvoja ja koulun edustajat.

4.7 Pelastustie

Työmaa-alueella on pidettävä ajoväylät vapaina kaikkina aikoina siten,
että pelastuslaitoksen kalusto pääsee tarvittaessa koulun isojen ja pien-
ten pihalla (jatkossa yläpihalle). Muussa tapauksessa työmaa järjestää
väliaikaisen pääsyn pelastuslaitoksen kalustolle yläpihalle.
Koulun hätäpoistumistiet on pidettävä vapaina, samoin kulkuväylät ra-
kennuksen ulko-oville.

4.8 Kadun ja tontin puhtaanapito

Pääurakoitsijalla on velvollisuus pitää katu tontin rajasta kadun keskivii-
vaan saakka siistinä ja terveydellisesti tyydyttävänä poistamalla kadulle ke-
rääntynyt lika, roskat ja irtonaiset esineet ajoradalta ja jalkakäytävältä sään-
nöllisesti. Velvollisuus puhtaanapitoon koskee myös koko rakennusaluetta.

4.9 Jätehuolto

Pääurakoitsija järjestää jätteiden ja jätemateriaalin lajittelua ja keräilyä var-
ten riittävästi jäteastioita ja muita tarvittavia laitteita sekä huolehtii niiden
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tyhjennyksestä. Kukin urakoitsija on velvollinen toimittamaan ja lajittele-
maan työssään syntyvän syntyvät jätteet pääurakoitsijan osoittamiin keräys-
astioihin. Sekajätteen määrä pyritään minimoimaan lajittelemalla esim.
muovit omaan jäteastiaan.

4.10 Tupakointi koulun kiinteistön alueella

Tupakkalain mukaan alle 18 -vuotiaiden henkilöiden tupakointi on kiel-
letty koululle tarkoitetuissa sisätiloissa sekä ulkopihoilla, jos nämä ul-
kopihat ovat alle 18 -vuotiaiden lasten käytössä.
Laki kieltää myös tupakointitilan järjestämisen alle 18 -vuotiaiden käy-
tössä olevien sisätilojen yhteyteen.

Tupakointi on ehdottomasti kielletty kaikissa korjausrakentamiskohteen
sisätiloissa erityisen palovaaran ja hajuhaittojen takia. Tupakointipaikka
esitetään työmaasuunnitelmassa. Tupakointipaikan järjestelyissä tulee
huomioida, että tupakointi tapahtuu ainoastaan erikseen merkityssä pai-
kassa työmaa-alueen sisäpuolella, josta ei ole näkö- eikä hajuyhteyttä alu-
eille, joissa lapset oleskelevat. Koulun käytössä olevalla piha-alueilla tu-
pakointi on kielletty tupakkalain nojalla. Tupakan tumpeille tulee varata
asianmukainen roska-astia. Tupakointipaikan siisteydestä vastaa pääto-
teuttaja. Tarvittaessa tilaaja voi kieltää tupakoinnin kiinteistön tontilla il-
man erillistä varoitusta. Sanktiotaulukossa esiintyvä tupakoinnin sanktio
tarkoittaa tupakointia muualla kuin tupakointialueella.

5 TYÖTURVALLISUUSSANKTIOT

5.1 Pelisäännöt

Tilaajalla on oikeus päätoteuttajan edustajan vaihtoon, mikäli urakkaan on kir-
jattu kolme kirjallista huomautusta tai perittyä sanktiota urakan aikana saman
työntekijän toimesta.
Laiminlyönteihin puututaan aina ensin suullisesti. Jos työntekijä ei tästä
huolimatta noudata työturvallisuutta, työmaajärjestelyjä, yhteistoimintaa tai
laadunvarmistusta koskevaa velvollisuutta, urakoitsija on velvollinen suo-
rittamaan tilaajalle sopimussakkoa jokaisesta yksittäisestä laiminlyönnistä
erikseen.
Tilaajalla on oikeus korjata puute päätoteuttajan kustannuksella, ellei päätoteut-
taja korjaa puutetta tilaajan edustajan määräämän kohtuullisen ajan (maksimis-
saan yksi työpäivä) kuluessa. Tällöin kustannukset voidaan periä päätoteut-
tajalta kaksinkertaisina.
Tilaaja ilmoittaa kirjallisesti kaikista huomautuksista päätoteuttajalle. Jo-
kaisesta laiminlyönnistä edetään taulukon mukaisesti.
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6 INFEKTIOTAUDIT JA NIIDEN VAIKUTUKSET HANKKEESEEN

Hankkeen tavoitteita ei muuteta koronavirustilanteen vuoksi muuten kuin
valtion-, maakunnan- tai kaupunkitasoisten määräysten johtaessa työvoi-
man saatavuuden merkittävään heikkenemiseen, työmaan sulkemiseen tai
muihin niihin verrattaviin vaikutuksiin, joihin sopimusosapuolet eivät voi
varautua.
Päätoteuttaja vastaa työmaahenkilöstön riittävyydestä hankkeen tavoittei-
den saavuttamiseen. Päätoteuttaja hallitsee kyseistä riskiä varahenkilöjär-
jestelyin, suojaamalla henkilöstön sekä muilla tavoin suunnittelemalla jär-
jestelyt siten, ettei tietyn tehtävän suorittamiseen kykenevä henkilöstö ko-
konaisuudessaan ole sairastuneena saman aikaisesti.
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Päätoteuttaja esittää suunnitelmissaan, miten varaudutaan tilaajasta riippu-
mattomiin merkittäviin työmaata mahdollisesti hidastaviin tekijöihin, viita-
ten otsikkoon, ennalta ja miten niistä selvitään vaarantamatta hankkeen to-
teutusta ja aikataulua.

6.1 Koronaviruksen ajankohtaistiedot

Koronaviruksen ajankohtaistiedot löytyvät Terveyden ja hyvinvointilaitok-
sen sivuilta, jäljempänä THL, kohdasta infektiotaudit ja rokotukset, ajan-
kohtaista osion alta.
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LIITTEEN OTSIKKO

LIITE 1. Pohjatutkimusraportti – Puuttuu, Geon kuvapaketissa
LIITE 2. Koulun turvallisuussuunnitelma – Puuttuu
LIITE 3. Helsingin kaupungin työmaavesiohje – Puuttuu, löydettävissä ne-
tistä


