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Päätoteuttaja/ ____________________________  Rakennus- _____________________________ 
 
pääurakoitsija ___________________________  työmaa       _____________________________ 
 
Osoite _______________________________ Tarkka osoite _______________________________  
 
 _______________________________    _______________________________  
Päätoteuttajan/pääurakoitsijan yhteyshenkilö  Nimetty vastuuhenkilö 
____________________________________________ __________________________________________  

Puhelin _______________________________ Puhelin _____________________________ 
                                               Laadittu  

Päätoteuttajan turvallisuussuunnitelmat   Kyllä         Ei    
 
 
Rakennutta- ____________________________  Osoite ________________________________  
jan nimi _______________________________  ________________________________  
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Työn suorittajat Aliurak. lkm _______  Alist. sivu-urak. lkm ______  Sivu-urak. lkm _______  
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Kokonaisur., LVIS-su.  Projektinjohtourakka  Tavoitehinta  
  Työnjohto  
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Työntekijöiden arv. enimmäismäärä päätoteuttaja ____________  muut ___________  

ja keskivahvuus päätoteuttaja ____________  muut ___________  

Päiväys Allekirjoitus   Nimen selvennys 
 
KÄÄNNÄ: Valittujen työnantajien ja itsenäisten työnsuorittajien nimet ja osoitteet 



 
Valittujen työnantajien ja itsenäisten työnsuorittajien nimet ja osoitteet 
 

Yritys/työnsuorittaja Osoite ja puh.nro Tehtävä Yhteyshenkilö 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    



VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖS RAKENNUSTYÖN TURVALLISUUDESTA  (629/1994) 2 LUKU 
 
Rakennushankkeen suunnitteluvaihe
 
  
4 § 
Turvallisuuden huomioon ottaminen rakennushankkeen 
suunnitteluvaiheessa 
Rakennuttajan on huolehdittava, että rakennushanketta 
valmisteltaessa arkkitehtonisessa, rakennusteknisessä ja 
teknisten järjestelmien suunnittelussa sekä rakennushank-
keen toteuttamisen järjestelyihin liittyvässä suunnittelussa 
otetaan huomioon rakennustyön toteuttaminen siten, että 
työ voidaan tehdä turvallisesti ja aiheuttamatta haittaa työn-
tekijöiden terveydelle. 
Rakennuttajan on huolehdittava, että toiminnan luonne, 
työmaan koko sekä töihin ja työvaiheisiin liittyvien vaarojen 
ja haittojen ennaltaehkäisy otetaan huomioon myös suunni-
teltaessa töiden ja työvaiheiden ajoitusta ja kestoa sekä 
niiden yhteensovittamista. 
 

5 §  
Turvallisuuden huomioon ottaminen rakentamisen val-
mistelussa 
Rakennuttajan on laadittava rakennushankkeen vaativuus 
huomioon ottaen rakennustyön suunnittelua ja valmistelua 
varten turvallisuusasiakirja, jossa on: 
1) selvitettävä ja esitettävä rakennushankkeen ominaisuuk-
sista, olosuhteista ja luonteesta aiheutuvat vaara- ja haitta-
tekijät sekä rakennushankkeen toteuttamiseen liittyvät työ-
turvallisuutta ja työterveyttä koskevat tiedot; tällöin on selvi-
tettävä ja tunnistettava myös vaara- ja haittatekijät, jotka 
koskevat liitteessä 2 tarkoitettuja töitä; 
2) selvitettävä ja esitettävä menettelytapaohjeet, joiden 
mukaista toimintaa työturvallisuutta ja työterveyttä koskevis-
sa asioissa rakennuttaja edellyttää rakennushankkeen eri 
osapuolilta; sekä 
3) otettava huomioon työmaahan liittyvä teollinen tai muu 
siihen rinnastettava toiminta. 
Valmisteltaessa rakentamisen toteutusta erillisinä urakoina 
rakennuttajan on määritettävä kirjallisesti eri urakoitsijoiden 
töiden ja työvaiheiden yhteensovittamisen säännöt työnteki-
jöiden ja muiden työmaalla työskentelevien turvallisuuden 
varmistamiseksi. 
Muutokset 1 momentissa esitettyihin turvallisuusasiakirjan 
tietoihin on selvitettävä ja esitettävä sekä pidettävä tiedot 
muutenkin ajan tasalla. 
Rakennuttajan on varmistettava, että 1 momentissa tarkoite-
tut turvallisuusasiakirjan tiedot välitetään suunnittelijoille ja 
päätoteuttajalle sekä että tiedot, suunnitelmat ja niistä johtu-
vat turvallisuustoimenpiteet käsitellään yhteistyössä ennen 
rakennustyön alkua. 
Jos rakennuttajalla ei ole suunnittelusta huolehtimiseen, 
turvallisuusasiakirjan laadintaan tai yhteensovittamisen 
sääntöjen laadintaan sekä niiden toteuttamisen valvontaan 
riittävää asiantuntemusta, hänen on käytettävä ulkopuolista 
asiantuntijaa. Tällöin rakennuttajan on varmistuttava, että 
asiantuntijalla on riittävä pätevyys ja muut edellytykset teh-
tävän asianmukaiseen suorittamiseen. 
 

6 § 
Ennakkoilmoitus työsuojeluviranomaiselle 
Päätoteuttajan tulee tehdä asianomaiselle työsuojeluviran-
omaiselle liitteen 1 mukainen ennakkoilmoitus työmaasta, 
joka on tarkoitettu kestämään kauemmin kuin kuukauden ja 
jolla itsenäiset työnsuorittajat mukaan lukien työskentelee 
yhteensä vähintään 10 työntekijää. (8.8.1996/611) 
Ilmoitus on pantava selvästi näkyville rakennustyömaalla ja 
pidettävä tarpeellisilta osin ajan tasalla. 
 

7 § 
Rakennustöiden turvallisuussuunnittelu 
Päätoteuttajan on ennen rakennustyön aloittamista suunni-
teltava eri töiden ja työvaiheiden tekeminen sekä niiden  
 

 
 
 
ajoitus siten, että työt ja työvaiheet voidaan tehdä turvalli-
sesti ja aiheuttamatta vaaraa työmaalla työskenteleville tai  
muille työn vaikutuspiirissä oleville. Tällöin päätoteuttajan on 
riittävän järjestelmällisesti selvitettävä ja tunnistettava työ-
tehtävistä, työolosuhteista ja työympäristöstä aiheutuvat 
rakennustyön yleiset vaara- ja haittatekijät ja poistettava ne 
asianmukaisin toimenpitein sekä milloin niitä ei voida pois-
taa, arvioitava niiden merkitys työmaalla työskentelevien ja 
muille työn vaikutuspiirissä olevien turvallisuudelle ja ter-
veydelle. 
Päätoteuttajan on otettava huomioon suunnittelussa myös 
turvallisuustoimenpiteet, jotka koskevat liitteessä 2 tarkoitet-
tuja erityisiä turvallisuus- ja terveysvaaroja sisältäviä töitä.  
Edellä 1 ja 2 momentissa säädetyn lisäksi suunnittelussa on 
kiinnitettävä huomiota ainakin: 
1) työmaan järjestelyyn eri rakennusvaiheissa; 
2) räjäytys-, louhinta- ja kaivuutöihin; 
3) maapohjan kantavuuteen ja kaivantojen tuentaan; 
4) rakennustyön aikaiseen sähköistykseen ja valaistukseen; 
5) työmaaliikenteeseen ja kulkuteihin; 
6) työmenetelmiin; 
7) koneiden ja laitteiden käyttöön; 
8) nostotöihin ja siirtoihin; 
9) putoamissuojauksen toteuttamiseen; 
10) työ- ja tukitelinetöihin; 
11) elementtien, muottien ja muiden suurten rakenteiden 
asennukseen; 
12) purkutöihin. 
Suunnitelmat on tehtävä keskeisiltä osiltaan kirjallisessa tai 
muuten todennettavissa olevassa muodossa. Suunnitelmat 
on tarkistettava olosuhteiden muuttuessa, ja ne on muuten-
kin pidettävä ajan tasalla. 
 

8 § 
Rakennustyömaa-alueen käytön suunnittelu 
Päätoteuttajan on ennen rakennustyön aloittamista suunni-
teltava rakennustyömaa-alueen käyttö. Tällöin päätoteutta-
jan on riittävän järjestelmällisesti selvitettävä ja tunnistettava 
työmaa-alueen järjestelyyn, toteutukseen ja käyttöön liittyvät 
vaara- ja haittatekijät ja poistettava ne asianmukaisin toi-
menpitein sekä milloin niitä ei voida poistaa, arvioitava nii-
den merkitys työmaalla työskentelevien ja muille työn vaiku-
tuspiirissä olevien turvallisuudelle ja terveydelle. 
Rakennustyömaa-alueen käytön suunnittelussa on kiinnitet-
tävä erityistä huomiota ainakin seuraaviin: 
1) toimisto-, henkilöstö- ja varastotilojen määrään ja sijain-
tiin; 
2) koneiden ja laitteiden sijoitukseen; 
3) kaivuu- ja täyttömassojen sijoitukseen; 
4) rakennustarvikkeiden ja -aineiden lastaus-, purkaus- ja 
varastointipaikkojen sijoitukseen; 
5) työmaaliikenteeseen sekä sen ja yleisen liikenteen liitty-
miskohtiin; 
6) kulku-, nousu- ja kuljetusteihin sekä niiden kunnossapi-
toon; 
7) työmaan järjestykseen ja siisteyteen; 
8) jätteiden keräämiseen, säilyttämiseen, poistamiseen ja 
hävittämiseen; ja 
9) palontorjuntaan 
siten, että tapaturman vaara, terveyden haitta ja palon vaara 
ovat työmaalla mahdollisimman vähäiset. 
Rakennustyömaa-alueen käytön suunnittelun keskeiset osat 
on esitettävä työmaasuunnitelmana, tarvittaessa rakennus-
vaiheittain. Suunnitelmat on tarkistettava olosuhteiden muut-
tuessa, ja ne on muutenkin pidettävä ajan tasalla.  
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