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TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA 
TYÖTURVALLISUUSSÄÄNNÖT    
KIRJALLISET MENETTELYOHJEET    
 
Versio 25.1.2023 (täydennetään tarpeen vaatiessa ja työmaan edetessä) 
 
Kohteena purku-urakat: 
 
Kohde 1: Sedu Pappilantien rakennukset osoitteessa Pappilantie 6, 60800 Ilmajoki. 
- Päärakennuksen pinta-ala on 3416 m2 ja tilavuus 14 780 m3 
- Varastorakennuksen pinta-ala on 203 m2 ja tilavuus 619 m3. 
- Sisäpihalla sijaitsee myös lämpökeskusrakennus, sen purku kuuluu myös urakkaan. 
  
Kohde 2: Västilän vanhan koulun rakennukset osoitteessa: Hyövältintie 4, 61330 Koskenkorva.  
- Päärakennuksen pinta-ala on 5161 m2 ja tilavuus 1945 m3. 
- Varastorakennuksen pinta-ala on noin 70 m2. 

 
Rakennuttaja: Ilmajoen kunta, tekninen osasto 
Päätoteuttaja:  Tarjouskilpailun voittanut urakoitsija, KVR-urakkana. 
 

 
1.  YLEISTÄ  
 
1.1 TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJAN TARKOITUS  

 
Tämä turvallisuusasiakirja on rakennustyön turvallisuudesta annetun 
valtioneuvoston asetuksen rakennustyön turvallisuudesta 26.3.2009/205 8 §:n 
mukainen rakennustyön suunnittelua ja valmistelua sekä rakennustyön toteuttamista 
varten laadittu asiakirja.  

 
Tämän asiakirjan tarkoituksena on antaa tietoa urakoitsijoille sekä muille osapuolille 
toteutettavan rakennushankkeen ominaisuuksista, olosuhteista ja luonteesta 
aiheutuvista vaara- ja haittatekijöistä sekä rakennushankkeen toteuttamiseen 
liittyvistä työturvallisuutta ja työterveyttä koskevista tiedoista. Tässä asiakirjassa on 
kerrottu myös rakennuttajan turvallisuushallinnan tavoitteet ja toimenpiteet sekä 
ohjeet turvallisuusseurantaan ja tarkastuksiin, yhteistoimintaan ja työmaakokouksiin, 
henkilöntunnisteen käyttöön ja kulkulupaan sekä osapuolten hyväksyntää 
edellyttävien turvallisuussuunnitelmien käsittelyyn. 

 
Tämä asiakirja täydentää muiden asiakirjojen työsuoritusta koskevia määräyksiä. 
Turvallisuusasiakirjan tiedot, suunnitelmat ja niistä johtuvat turvallisuustoimenpiteet 
käsitellään yhteistyössä ennen urakkasuorituksen aloitusta työkohteessa. Tilaajalla 
on oikeus antaa myöhemminkin urakkaa koskevia tarkempia turvallisuusmääräyksiä 
ja -ohjeita.  Turvallisuusasiakirja ja työturvallisuuteen liittyvät dokumentit on 
pidettävä ajan tasalla. Asiakirjan tarkoituksena on antaa urakan ominaisuuksista ja 
luonteesta aiheutuvat ja sen toteuttamiseen liittyvät tarpeelliset turvallisuustiedot 
vaara- ja haittatekijöiden tunnistamiseksi, erityiset työturvallisuutta koskevat tiedot 
sekä menettelytapaohjeet ja säännöt, joita edellytetään rakennushankkeen eri 
osapuolilta. Jokaisen työmaalla toimivan urakoitsijan ja itsenäisen työnsuorittajan on 
noudatettava tätä tilaajan laatimaa turvallisuusasiakirjaa ja siinä esitettyjä 
turvallisuusmääräyksiä ja muita velvoitteita.  
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1.2 PÄÄTOTEUTTAJA  
 

Tarjouskilpailun voittanut urakoitsija toimii tällä rakennustyömaalla lainsäädännön 
(VNa205/2009) tarkoittamana päätoteuttajana ja vastaa päätoteuttajan 
velvollisuuksista. Urakoitsijan on otettava huomioon omassa 
turvallisuussuunnittelussaan ja työnsä suorituksessa tämän asiakirjan tiedot ja 
velvoitteet. 
 
Urakoitsijan on välittömästi korjattava rakennuttajan edustajan toteamat 
työturvallisuutta vaarantavat viat ja puutteellisuudet, joista rakennuttaja on 
urakoitsijalle ilmoittanut. Jos urakoitsija laiminlyö työturvallisuutta koskevan 
korjausvaatimuksen, rakennuttajalla on oikeus tehdä tai teettää korjaustyö 
asiakirjojen ja viranomaismääräysten edellyttämään kuntoon ja periä syntyneet 
kustannukset urakoitsijalta.  
 

1.3 YHDYSHENKILÖT  
 

Rakennuttajan turvallisuuskoordinaattorina toimii rakennuttajainsinööri Sari 
Saarinen, p. 044 4191305, sari.saarinen@ilmajoki.fi 
 
Päätoteuttajan vastuuhenkilönä ja vastaavana työnjohtajana toimii (urakoitsijan 
ilmoittama henkilö, täydennetään tarjouskilpailun jälkeen). 

 
Jokainen työmaalla työskentelevä vastaa omalta osaltaan työturvallisuuden 
toteutumisesta. Jokainen urakoitsija ja itsenäinen työnsuorittaja vastaavat myös 
omalta osaltaan työturvallisuuden toteutumisesta sekä laatii omalta osaltaan 
suunnitelmat työtehtävien turvallisesta suorittamisesta sekä perehdyttää 
henkilöstönsä niihin.  

 
2. TYÖALUE JA SEN OLOSUHTEET SEKÄ TOTEUTETTAVA PURKUTYÖ  
 
Purkutyön kohteet: 

 
Käytöstä poistetun Sedu Pappilantien rakennukset (3 kpl) 
- Koulurakennus on tiiliverhoiltu, kantavat rakenteet ovat betonia (tarkemmat 

tiedot ks. haitta-ainekartoitusraportti).  
- Varastorakennus on puuverhoiltu, kantavat rakenteet ovat terästä. 
- Lämpökeskusrakennuksen osalta ei arkistoitua tietoa.  
Käytöstä poistetun Västilän koulun rakennukset (2 kpl) 
- Koulurakennus on tiiliverhoiltu, kantavat rakenteet tiiltä/betonia (tarkemmat 

tiedot ks. haitta-ainekartoitusraportti). 
- Varastorakennus on puurakenteinen. 

 
Työmaa-alueen erityispiirteet 
 

Sedu Pappilantie 
Sijainti asemakaava-alueella.  
Työmaa-alueen välittömässä läheisyydessä sijaitsee Herralan esiopetusyksikkö, 
Ilmajoen SOTE-keskus sekä runsaasti asuinrakennuksia. Työmaan toiminnot tulee 
järjestää siten, ettei niistä aiheudu vaaraa tai kohtuutonta haittaa lähialueen 
toiminnoille.  
 
 
 

mailto:sari.saarinen@ilmajoki.fi
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Västilän koulu 
Sijainti asemakaava-alueella.  
Työmaa-alueen välittömässä läheisyydessä sijaitsee Västilän koulun väistötilat ja 
eskari sekä asuinrakennuksia. Eskarin oppilaat ulkoilevat aidatulla alueella 
purettavan koulurakennuksen vieressä siten, että purettavan koulun seinä toimii 
yhtenä reunana turva-aitaukselle. Purkutyön aikataulu on sovitettava siten, että 
koulu ja eskari ovat kesätauolla. Purku-urakassa on varottava vaurioittamasta 
aitauksia. Purku-urakan jälkeen tilaaja täydentää aitauksen siltä osin, mitä se on 
ollut purettavan rakennuksen seinustalla. 
 
Molempia kohteita koskettavat ohjeet: 
- Työmaa-alue on aidattava siten, ettei ulkopuolisten ole missään tilanteessa 

mahdollista joutua vaaraan jäädä työkoneiden alle tai eksyä työmaa-alueen 
sisälle. Työmaa-alue on erotettava tukevalla vähintään 1,5 m korkealla 
kiipeämisen estävällä metalliaidalla. Pölyäminen ja melu on minimoitava niissä 
määrin kuin se on normaalissa purkutyössä mahdollista. 

- Purettavan rakennuksen sähköjen katkaisemisesta vastaa tilaaja. Urakoitsijan 
tulee varmistua, että kaikki mahdolliset kaapelit on poistettu käytöstä ennen 
kaivuutöiden aloittamista (työturvallisuusriski varsinkin maassa työskentelevälle 
aputyömiehelle). Kiinteistön sisäisten sähkökaapelien sijainnit tulee varmistaa 
(pelkkä sähkönsyöttökaapeli ei riitä). Tarvittaessa on käytettävä kaapelitutkaa.  

 
3. VAARAA AIHEUTTAVAT RAKENNUSTYÖT  
 
3.1 KUVAUS TEHTÄVISTÄ TÖISTÄ  
 

- Työmaan perustaminen ja aitaamiset 
- Asbesti- ja haitta-ainepurkutyöt 
- Sisäpurkutyöt 
- Konepurkutyöt 
- Loppusiivous ja alueen luiskaaminen. 

 
3.2 KOHTEEN TYYPILLISET JA ERITYISET TYÖTURVALLISUUSRISKIT  
 

Työt alueella ovat olosuhteiltaan ja sisällöltään tyypillisiä purkutöitä. Tyypillinenkin 
purkutyö sisältää vaarallisia työvaiheita. Näitä ovat työkohteessa: 
- työskentely työkoneiden välittömässä läheisyydessä 
- työskentely tie- tai katualueella 
- asbesti- ja haitta-ainepurkutyöt 
- rakennuksen purkutyöt 
- kaikki nostot ja siirrot  
- työskentely korkealla/telineillä. 

 
Erityisen vaarallisista työvaiheista tulee laatia erillinen työturvallisuussuunnitelma. 
 
Urakoitsijoiden on laadittava omien työtehtäviensä osalta oma 
työturvallisuussuunnitelmansa, ja perehdytettävä henkilöstönsä niihin. 
Työturvallisuussuunnitelmissa on tunnistettava työn suorittamiseen liittyvät erityiset 
riskit ja suunniteltava työtehtävät toteutettavaksi siten, että ne voidaan suorittaa 
turvallisesti.   
 
Päätoteuttaja laatii vähintään seuraavat työturvallisuussuunnitelmat: 
HUOM. lista päivittyy tarpeen mukaan 
- työmaa-alueen käyttösuunnitelma 
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- purkutyösuunnitelma 
- asbesti- ja haitta-ainepurkusuunnitelma 
- työturvallisuusohjeet maanrakennuskoneiden läheisyydessä työskentelyyn 
- työturvallisuusohjeet kaapelien läheisyydessä työskentelyyn. 

 
4.  RAKENNUSTYÖN SUORITUSVAATIMUKSIA 
 
4.1 KEMIKAALIT JA KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTTEET 
 

Tiedossa ei ole kemikaalitarpeita tällä purkutyömaalla!  
Alla ohjeet, jos niitä kuitenkin käyttöön tulisikin. 
 
Päätoteuttaja ja urakoitsijat pitävät kansiossa yhdistettynä asiakirjana työmaalla 
käytettävistä kaikista kemikaaleista luetteloa ja säilyttää niiden 
käyttöturvallisuustiedotteet. Luettelot on pyydettäessä esiteltävä rakennuttajalle ja 
työsuojeluviranomaisille. 
 
Työpaikalla käytettävien kemikaalien käyttöturvallisuustiedotteet on säilytettävä 
järjestettyinä. Työpaikalla on pidettävä siellä käytettävistä kemikaaleista 
kauppanimen mukaista aakkosellista luetteloa, josta käyvät ilmi kemikaalin luokitus 
ja se onko kemikaalista käyttöturvallisuustiedotetta. Käyttöturvallisuustiedotteet ja 
kemikaaliluettelo toimitetaan myös työpaikan työsuojeluvaltuutetulle. 
 
Työntekijöitä tulee opastaa käyttöturvallisuustiedotteiden käyttöön, ja tiedotteet tulee 
säilyttää työpaikalla työntekijöiden helposti saatavilla. 
 

4.2 RAKENNUSTYÖVÄLINEET, KONEET JA LAITTEET  
 

Työvälineiden, koneiden ja laitteiden tulee olla tarkoituksenmukaisia ja täyttää 
työturvallisuusvaatimukset.  
 
Seuraavat on todettava vaatimusten mukaisiksi ennen käyttöä: 
- koneet 
- nosturit 
- muut nostolaitteet 
- nostoapuvälineet 
- telineet 
- siirrettävät muotit 
- väliaikaiset tuet 
- henkilösuojaimet 
- muut laitteet.  

 
Urakoitsijat ja päätoteuttaja vastaavat omalta osaltaan, että työ- ja suojatelineet 
toteutetaan työmaalla VNa 205/2009 mukaisesti rakennustöiden 
turvallisuusmääräyksiä noudattaen. Telinetöissä käytetään telineeseen 
kiinnitettävää telinekorttia. Tikkaita käytetään vain poikkeuksellisia nousuja ja 
laskeutumisia varten, ei telineenä eikä kulkuteinä.  
 
Työn suunnittelussa on telinetöiden osalta kiinnitettävä erityistä huomiota 
putoamissuojauksen järjestämiseen ja kaideratkaisujen toteuttamiseen rakenteita ja 
pintoja vahingoittamatta. Jos esim. tuentojen, telineiden ankkurointien, kaiteiden 
asentamisen tms. takia joudutaan poraamaan ja asentamaan kiinnityksiä pinnoille, 
jotka voivat vaurioitua, urakoitsija pyytää katselmuksen, johon osallistuvat 
urakoitsijan ja tilaajan edustaja 
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5 HENKILÖSUOJAIMET 

 
Kaikkien työmaa-alueella olevien henkilöiden on käytettävä asianmukaisia 
rakennustyömaan henkilösuojaimia. Käytettävien henkilösuojaimien valinta perustuu 
vaarojen arviointiin.  
Rakennuttaja edellyttää aina vähintään seuraavien henkilösuojien käyttöä: 
- suojakypärä 
- turvajalkineet 
- heijastava varoitusvaatetus ulkona/katualueella työskenneltäessä 
- silmäsuojaus työn ja työolosuhteiden mukaan 
- lattiatöissä polvisuojaimet 
- korkealla työskenneltäessä, mikäli putoamissuojausta ei ole muutoin varmistettu, 

turvavaljaat varustettuna itsetoimivalla turvaköydellä. 
 
 
6. HENKILÖTUNNISTEET JA TYÖNTEKIJÄLUETTELO 

 
Päätoteuttajan vastuulla on pitää ajantasaista luetteloa yhteisellä rakennustyömaalla 
työskentelevistä työntekijöistä sekä ja itsenäisistä työnsuorittajista. Urakoitsijan 
vastuulla on toimittaa päätoteuttajalle omalta osaltaan nämä tiedot ajantasaisesti.  
 
Jokaisella työmaa-alueella työskentelevällä tai oleskelevalla henkilöllä on oltava 
yksilöivä kuvallinen tunniste, mistä on käytävä ilmi mm. nimi, veronumero, työnantaja 
ja työnantajan y-tunnus. Tunnisteesta on käytävä ilmi, onko työmaalla työskentelevä 
työsuhteessa oleva työntekijä vai itsenäinen työnsuorittaja. 

 
Urakoitsija huolehtii, että hänen henkilöstöllään on olemassa työsuorituksen vaatima 
henkilöpätevyys.  

 
7. VALVONTA TYÖTURVALLISUUTTA KOSKEVISSA ASIOISSA 
 

Tässä hankkeessa päätoteuttajana toimii (täydentyy urakoitsijan tiedoilla 
tarjouskilpailun jälkeen). Päätoteuttajan velvollisuuksiin kuuluu mm. turvallisuuden 
tilan jatkuva valvonta sekä perehdyttäminen rakennustyömaahan. Turvallisuutta 
valvotaan mm. seuraavasti: 

 
- Jokainen rakennustyömaalla työskentelevä perehdytään turvallisuusasiakirjoihin, 

menettelytapoihin, erityisiin työturvallisuusriskeihin sekä työmaahan ennen 
töiden aloittamista. Perehdyttämisestä olosuhteisiin ja työmaahan vastaa 
päätoteuttaja. Perehdytyksestä työsuoritukseen ja sen työturvallisuusriskeihin 
sekä niiden ennalta ehkäisemiseen vastaa kukin työnantaja oman henkilöstönsä 
osalta.  

- Sekä turvallisuuskoordinaattori että vastaava työnjohtaja kiinnittävät huomiota 
turvallisuusasioihin jokaisella työmaakäynnillään ja huomauttaa tarvittaessa 
puutteista. Turvallisuusseuranta kirjataan ylös ja turvallisuusasiat käsitellään 
tarvittaessa viikkopalaverissa sekä työmaapalaverissa.  

- Viikoittain työturvallisuustason valvomiseksi käytetään TR-mittari –lomaketta. 
TR-mittauksen tulokset käsitellään työmaakokouksissa.  

- Työmaakokouksia pidetään tarvittaessa, kuitenkin vähintään seuraavasti:  
1. työmaakokous (aloituskokous) pidetään urakkasopimuksen 

allekirjoittamistilaisuuden yhteydessä. 
2. työmaakokous pidetään, kun purkutyöt ovat edenneet noin 50 %:a. 
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3. työmaakokous pidetään, kun purkutyöt ovat valmistuneet ja 
vastaanottokatselmus on ajankohtainen.  


