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Tämä on valtioneuvoston päätöksen rakennustyön turvallisuudesta (VNa 205/2009) 8§:n tarkoittama rakennustyön suunnittelua ja valmistelua sekä toteutusta varten laadittu turvallisuusasiakirja.

1. Kohdetiedot
Rakennuttaja: Kauhajoen kaupunki, tekninen osasto
Kohde:
Nuorisotalo Räimiskän korjaustyöt
Osoite:
Urheilutie 4, 61800 KAUHAJOKI

2. Toteutusmuoto
Rakennusurakka, toimii pääurakoitsijana
Putkiurakka
Sähköurakka
Ilmanvaihto- ja rakennusautomaatio urakka
Pääurakoitsija toimii hankkeen päätoteuttajana ja vastaa täten YSE 1998 mukaisista työmaan työnjohto- ja työturvallisuusvelvoitteista.
Muut urakoitsijat toimivat pääurakoitsijan aliurakoitsijoina, jokaisen urakoitsijan tulee nimetä turvallisuudesta vastaava henkilö.
Rakennuttajan työturvallisuuskoordinaattorina toimii kiinteistöpäällikkö Kimmo
Järvinen puh. 040 571 5295.
3. Rakennuskohde
Nuorisotalo Räimiskän korjaustyöt.
4. Rakennusalue
Kohteen katuliittymä on Urheilutielle. Katu on vilkasliikenteinen ja kadulla liikkuu
myös lapsia. Katua ei saa käyttää minkäänlaisena lastaus tai varastoalueena.
Työmaan henkilökunta voi käyttää paikoitukseen ja sosiaalitilojen käyttöön rakennuksen asemakuvaan merkityn työmaa-alueen mukaisesti. Alueesta pidetään katselmus ennen sosiaalitilojen sijoitusta ja töiden aloitusta. Työmaa-alue on pääurakoitsijan toimesta aidattava.
5. Työalueen vaikutuspiirissä olevien suojaaminen
Pääurakoitsijan on estettävä ulkopuolisten pääsy työ- ja vaaran alueelle näkyvällä, kiinteällä suoja-aidalla ja varoituskyltein.
Meluhaitan vuoksi työ tulee tapahtua klo. 7.00 – 16.00 välillä. Mikäli melua aiheuttavaa työtä tehdään muuna aikana, on urakoitsijoiden haettava siihen lupa Suupohjan peruspalveluliikelaitoksen ympäristöterveys viranomaiselta.
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-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Rakennusaikaisesta tiedottamisesta vastaa pääurakoitsija, käyttäen ilmoitustauluja ja tarvittaessa tiedotustilaisuuksia. Melua koskeva tiedotus tulee julkaista paikkakunnan lehdessä ja kaupungin nettisivuilla.
Purkutyön toteutus mikrobivaarallisen aineen käsittelynä.
6. Rakennusalueen vaarat rakennustoiminnalle
Pääurakoitsijan tulee huolehtia siitä, että mahdolliset sääsuojarakenteet on määräysten mukaisesti asennettu ja tuettu sekä varmistettu suojapeitteiden vedenpitävyys pysyminen tuulisissakin sääolosuhteiden aikana.
7. Rakennusten rakenteet ja materiaalit
Kantavat rakenteet ovat puurakenteisina, ulkoseinärunko on puurakenteinen. Uusittavat puurunkorakenteet tulee olla täyssärmäistä ja laatuluokaltaan vähintään
C24. Vesikate on peltikate.
8. Putoamissuojaus ja kulkutiet
Salissa, muissa tiloissa sekä ulko-alueella tulee käyttää määräysten ja ohjeiden
mukaisia rakennustelineitä / nostimia.
Telineiden rakentamisesta tulee olla toteutus ja käyttösuunnitelma. Vaativissa telineissä rakennesuunnittelijan tekemät kuormituslaskelmat, jonka osoittamia
enimmäiskuormia ei saa ylittää. Telineet tulee olla varustettuja työskentelytason
täyttävillä tasoilla, vinotuin, suojakaitein ja jalkalistoin. Telineet on lisäksi aina tarkastettava valmistuessaan tai mikäli niitä on muutettu. Tarkastuskortti tulee olla
telineissä näkyvillä. Telineet ja vastaavat rakenteet on tarkastettava aina, mikäli
niihin tehdään muutoksia tai sääsuojan ollessa kyseessä alueella on ollut myrsky
tms.
9. Jätehuolto
Jätehuollon järjestäminen on pääurakoitsijan vastuulla. Rakentamisesta syntyvä
jäte tulee lajitella asian mukaisesti noudattaen esim. Botniarosk Oy:n ohjeistusta.
Terveydelle haitalliset jätteet tulee tilapäisesti varastoituna tehdä siten, ettei ulkopuoliset henkilöt pääse niihin käsiksi.
10. Turvallisuusäännöt
Kyseessä on työmaanaikainen turvallisuussuunnittelu ja turvallisuusseuranta, sisältövaatimus kts. VNa 205/2009 8§ 2. mom.
Ennen töiden aloitusta pääurakoitsijan on esitettävä rakennuttajalle työmaata koskevat turvallisuussuunnitelmat (VNa 205/2009 10§ ja 11§).
Kunnossapitotarkastukset ja tarvittavat käyttöönottotarkastukset: Koneet, laitteet,
telineet, suojakaiteet ja kulkutiet, tekee pääurakoitsija. Rakennuttajan edustajalla
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-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------on oikeus olla mukana tarkastuksissa. (Tarkastuspöytäkirjoista tulee toimittaa jäljennökset rakennuttajalle).
Pölyn ja muiden työilman epäpuhtauksien leviäminen on estettävä käyttämällä
imurointia yms. soveltuvia työkaluja.
Paloturvallisuuden järjestäminen sisältyy urakkaan. Työ on suoritettava siten, ettei
palotilanteita pääse työmaalla syntymään. Tulitöitä tehtäessä on noudatettava mitä tulitöiden määräyksissä sanotaan.
Pääurakoitsija on velvollinen raportoimaan sattuneiden työtapaturmien määrän
sekä vaaratilanteet.
Päävastuu yhteistoiminnan järjestämisestä yhteisellä rakennustyömaalla kuuluu
pääurakoitsijalle ja työmaakokoukset tulee järjestää noin kahden viikon välein.

11. Menettelyohjeet
Sisältövaatimus kts. VNa 205/2009 8§ 3. mom.
Pääurakoitsija laatii työmaa-aikataulun huomioiden töiden ja alistettujen alaurakoiden ajoitukset ja hyväksyttää sen rakennuttajalla.
Aliurakoinnin ketjuttaminen on ilman rakennuttajan kirjallista suostumusta kielletty.
Työnantajayrityksen on varmistettava henkilön kansalaisuus ja varmistettava, että
mikäli henkilö on EU:n ulkopuolinen kansalainen, hänellä on oleskelulupa tai ettei
hän sitä tarvitse.
Työnantajan työpaikalla säilytettävistä tiedoista tulee käydä ilmi ulkomaalaisen
työntekijän henkilötiedot sekä se, perustuuko työntekijän työnteko-oikeus EU- tai
ETA-maan kansalaisuuteen, voimassa olevaan työntekijän oleskelulupaan vai
muuhun ulkomaalaislaissa säädettyyn työnteko-oikeuden perustavaan seikkaan.
Työnantajan tulee tarkistaa, että työnsuorittajalla on:
Yhteisellä rakennustyömaalla työskentelevillä henkilöillä tulee olla työturvallisuuslain mukaan kuvallinen henkilötunniste, johon on merkitty veronumero. Jokaisen
yhteisellä rakennustyömaalla työskentelevän tulee olla merkittynä rakennusalan
veronumerorekisteriin (veronumeron aktivointi), jota ylläpitää Verohallinto.
Työnsuorittajan sosiaaliturvan A1 tai E101 todistus.
Ohje:
Uuden sosiaaliturva-asetuksen mukaan työntekijä, jonka työnantaja lähettää toiseen jäsenvaltioon tekemään siellä työtä lukuunsa, on edelleen lähtömaansa lainsäädännön alainen, edellyttäen että työntekijän työskentelyn arvioitu kesto on
enin-tään 24 kuukautta ja että häntä ei lähetetä korvaamaan toista työntekijää.
Työnteki-jälle voidaan tällöin myöntää A1-todistus. ETA-maiden osalta työnteon
arvioidun keston tulee olla vanhan asetuksen mukaisesti enintään 12 kuukautta,
jolloin työn-tekijälle voidaan myöntää E101-todistus.
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-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Jos esimerkiksi EU-maasta Suomeen lähetetyn työntekijän arvioitu työskentely
Suomessa on enemmän kuin 24 kuukautta, sovelletaan häneen Suomen lainsäädäntöä työskentelyn alusta alkaen.
Työnantajan tulee säilyttää työpaikalla tiedot palveluksessaan olevista ulkomaalaisista ja heidän työnteko-oikeutensa perusteista siten, että ne ovat tarvittaessa
vaivattomasti työsuojeluviranomaisen tarkastettavissa.
Kukin urakkasuoritusten tilaajataho on velvollinen ilmoittamaan urakkatietoina
urakkasopimusta koskevat tiedot verottajalle kuukausittain.
Pääurakoitsijan tulee antaa lisäksi kaikkien yhteisellä rakennustyömaalla työskentelevien henkilöiden tiedot verottajalle työsuhteesta tai laadusta riippumatta. Tiedot annetaan myös itsenäisistä ammatinharjoittajista. Kukin yritys ilmoittaa omat
työntekijänsä työmaan pääurakoitsijalle, joka toimittaa tiedot kuukausittain Verohallinnolle.
Tiedonantovelvollisuus:(HE92/2012 vp, VaVM 6/2013 vp ja TyVL 17/2012)
Verotus: (L363/2013), työturvallisuus (L364/2013)

Työhygieenisiin mittauksiin työnantajien osalta ei tässä kohteessa ole tarvetta.
12. Muuta
Rakennuttaja antaa työturvallisuuden laiminlyöntejä havaitessaan huomautuksen,
kirjallisen varoituksen ja rikkeiden toistuessa urakoitsijalle langetetaan 1000 euron
laiminlyöntimaksu. Mikäli rikkeet toistuvat rakennuttaja antaa laiminlyöntimaksun
ilman varoituksia jokaisesta turvallisuuden laiminlyönnistä ja tarvittaessa välinpitämättömyydestä johtuen ryhtyy urakkasopimuksen purkutoimiin.
Pääurakoitsijan on huolehdittava rakennustyön ennakkoilmoituksen täyttämisestä
ja sen lähettämisestä työsuojeluviranomaiselle (jos työ kestää yli kuukauden ja
työntekijämäärä on yli kymmenen; ilmoitus on tehtävä myös, jos työ kestää
enemmän kuin 500 henkilötyöpäivää).
Tupakointi työmaa-alueella on kielletty.
Urakkasuorituksia ei saa tehdä valvomattomina esim. Ilta- ja viikonlopputöinä.
Pääurakoitsijan tulee huolehtia työmaan yleisestä siisteydestä ja järjestyksestä
sekä materiaalien suojauksista.
Pääurakoitsijan tulee varmistaa, että aliurakoitsijat noudattavat työturvallisuusmääräyksiä ja sääntöjä.
Kauhajoen kaupunki
Kimmo Järvinen
kiinteistöpäällikkö
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