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1 YLEISTÄ 
 

Rakennustyön turvallisuudessa, sen toteuttamisessa, huolehtimisessa ja seurannassa 
tulee aina noudattaa kaikkia työturvallisuutta koskevia lakeja, asetuksia, viranomais-
määräyksiä ja –ohjeita. 

1.1 Turvallisuusasiakirjan tarkoitus 

Tämä turvallisuusasiakirja on rakennustyön turvallisuudesta annetun valtioneuvoston 
asetuksen VNa 205/2009 mukainen rakennustyön suunnittelua ja valmistelua varten 
laadittu asiakirja. 
 
Turvallisuusasiakirja sisältää tietoja urakkaan sisätyvien töiden vaaroista ja haitoista, 
jotka urakoitsijoiden on otettava huomioon urakkahintaa laskiessaan, suunnitellessaan 
ja toteuttaessaan urakkaa. Turvallisuusasiakirja sisältää myös rakennuttajan (tilaajan) 
antamia turvallisuusmääräyksiä, velvoitteita ja menettelytapoja, joita urakoitsijoiden, hä-
nen aliurakoitsijoiden ja itsenäisten työnsuorittajien on noudatettava urakkaan kuuluvis-
sa töissä. 
 
Turvallisuusasiakirjassa annetaan myös rakennustyön turvalliseen toteuttamiseen liitty-
viä menettelytapaohjeita.  
 
Urakoitsijan on otettava huomioon turvallisuusasiakirjan tiedot urakkahintaa laskiessaan 
sekä suunnitellessaan ja toteuttaessaan töitä työmaalla. 
 

1.2 Turvallisuusasiakirjan liittyminen muihin asiakirjoihin 

Tämä turvallisuusasiakirja on urakkaohjelman kohdan 4.3 mukainen liite ja se täyden-
tää osaltaan teknisten asiakirjojen työsuoritusta koskevia määräyksiä. 
 
 

2 TURVALLISUUSPERIAATTEET 

2.1 Rakennuttajan turvallisuustehtävät  

 
Rakennuttajalla on oikeus antaa myöhemminkin urakkaa koskevia tarkempia turvalli-
suusmääräyksiä ja –ohjeita tai koulutusta. 
 
Rakennuttaja nimeää hankkeelle turvallisuuskoordinaattorin ja valvojan ennen työn 
aloittamista. 
 
Rakennuttajan nimeämällä valvojalla on oikeus puuttua työmaalla ja työssä oleviin vara-
tilanteisiin, vaaranpaikkoihin sekä puutteisiin työturvallisuudessa. 
 
Rakennuttaja antaa päätoteuttajalle toimivaltuudet johtaa työmaata ja vastata työmaan 
turvallisuudesta.  
 
Rakennuttajan turvallisuuskoordinaattori vastaa turvallisuusasiakirjan ylläpidosta raken-
tamisen aikana. Siihen päivitetään muuttuneet tai uudet esille tulleet turvallisuustiedot. 
 
Rakennuttajan edustaja kuittaa aina kaikki päätoteuttajalta saamansa työturvallisuuteen 
liittyvät suunnitelmat, raportit, muistiot yms. työmaakokouspöytäkirjaan. 
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2.2 Pääurakoitsijan turvallisuustehtävät 

 
Rakennuskohteeseen valittu pääurakoitsija vastaa valtioneuvoston päätöksen Vna 
205/2009 § 6 mukaisista päätoteuttajan velvollisuuksista. 
 
Pääurakoitsija nimeää työmaalle vastaavan työnjohtajan, joka omaa riittävän kokemuk-
sen ja ammattitaidon. 

 
Pääurakoitsija on omalta osaltaan velvollinen ilmoittamaan turvallisuusasiakirjaan koh-
distuvista muutostarpeista tai puutteellisuuksista ja poikkeamista rakennuttajan turvalli-
suuskoordinaattorille. 
 
Päätoteuttaja vastaa työsuojelutehtävistä, jotka on mainittu valtioneuvoston asetukses-
sa rakennustyön turvallisuudesta. Ali- ja sivu-urakoitsijoiden sekä itsenäisten työnsuorit-
tajien on toimittava päätoteuttajan alaisuudessa ja ohjauksessa työmaan yleisissä tur-
vallisuusasioissa. 
 
Jokaisen työmaalla toimivan urakoitsijan, ali- ja sivu-urakoitsijan sekä itsenäisen työn-
suorittajan on noudatettava rakennuttajan laatimaa turvallisuusasiakirjaa ja siinä esitet-
tyjä turvallisuusmääräyksiä ja muita velvoitteita. 

 
Pääurakoitsija laatii ennen urakan alkua koko urakkaa koskevan kirjallisen työturvalli-
suussuunnitelman Vna 205/2009 § 10 mukaisesti. Suunnitelma on toimitettava raken-
nuttajalle.  
 
Pääurakoitsijan tulee ylläpitää turvallisuusmääräysten mukaista tiedostoa urakkaan liit-
tyvistä turvallisuusaineistoista kuten suunnitelmista ja tarkastuksista. 
 
Pääurakoitsijan on laadittava tarvittaessa vaarallisista töistä ja työvaiheista kirjalliset 
suunnitelmat. 
 
Pääurakoitsija vastaa kaikkien työpaikalla toimivien urakoitsijoiden, toimittajien ja itse-
näisten työn suorittajien turvallisuusseurannasta ja –valvonnasta niihin liittyvine Vna 
205/2009:n 4:n luvun edellyttämine tarkastuksineen. 

 
Pääurakoitsijan on huolehdittava jatkuvasta turvallisuusseurannasta ja -valvonnasta 
niin, että mm. työmenetelmien, -ympäristön, liikennejärjestelyjen, työkoneiden ja -
laitteiden turvallisuus voidaan varmistaa. 
 
Pääurakoitsijan tulee tehdä ennen töiden aloittamista Vna 205/2009:n 4 §:n mukaisesti 
työmaasta ennakkoilmoitus työsuojeluviranomaiselle. Ennakkoilmoitus on annettava 
tiedoksi rakennuttajalle ja se on pidettävä ajan tasalla olevana näkyvillä työmaalla. 
 
Pääurakoitsija ylläpitää listaa työmaan työntekijöistä. Listauksessa esitetään myös työn-
tekijöiden pätevyydet ja kurssisuoritukset ja niiden voimassaoloaika. Lista toimitetaan ti-
laajalle työn alussa ja listan päivittyessä. Lista sisältää kaikki vastaavat tiedot myös kai-
kista pääurakoitsijan käyttämistä aliurakoitsijoista. 

 

2.3  Muiden osapuolten turvallisuustehtävät 

 
Jokaisella ali- ja sivu-urakoitsijalla sekä itsenäisellä työnsuorittajalla tulee olla nimettynä 
ennen töiden aloittamista pätevä vastuunalainen henkilö, joka huolehtii ali- ja sivu-
urakoitsijan osalta turvallisuustehtävistä ja töiden turvallisuudesta. 
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2.4  Turvallisuusseuranta ja -raportointi 

Työmaan turvallisuustasoa seurataan MVR-mittarilla. Turvallisuustason tulee olla vähin-
tään 90 %. Mikäli työmaan turvallisuustaso MVR-mittarilla mmitattuna on alle 90 %, on 
urakoitsija velvollinen ottamaan yhteyttä valvojaan ja antamaan selvityksen turvallisuus-
tason alittumisesta ja toimenpiteistä, joilla turvallisuustaso saadaan nostettua takaisin 
hyväksyttävälle tasolle.  
 
Minimitavoite turvallisuuden suhteen on, ettei vakavia tapaturmia tapahdu. 
 
Urakoitsijan tulee tutkia kaikki tapaturmat ja raportoida ne myös rakennuttajalle ”0-
tapaturmaa” –ajattelun periaatteiden mukaan. 
 
 
 

3 RAKENNUSHANKKEEN OMINAISUUKSISTA, OLOSUHTEISTA JA  LUONTEESTA 
AIHEUTUVAT VAARAT  

 

3.1 Rakennushankkeen ominaisuuksista aiheutuvat vaara- ja haittatekijät 

 
Suuruus: 

- urakassa kaivetaan, siirretään ja läjitetään kohteesta tulevia maamassoja 
- urakan töissä käytetään normaalia maanrakennus- ja kuljetuskalustoa 
- urakassa tehdään kaivutöitä liikennealueella, urakkaan sisältyy tarvittavat liiken-

nejärjestelyt 
- urakassa tehdään putkikaivantojen tuentoja 
- urakassa tehdään kaivutöitä asuinrakennuksien läheisyydessä 
- urakassa tehdään kaivutöitä rakennetun ja käytössä olevan vesijohtoverkoston 

sekä viettoviemäriverkoston läheisyydessä 
- urakassa tehdään liitoksia olemassa oleviin vesi- ja viemäriverkostoihin 

 
Tila: 

- rakennusalue sijoittuu Janakkalan kunnan Turengin taajama-alueelle  
- rakennusalue on tiellä risteysalueella rakennusten läheisyydessä 
- urakkaan kuuluu kaivumassojen siirtoa sekä kuljetusta 

 
Kesto: 

- rakennustöiden kesto n. 2 vko. 
 

Vaativuus:  
- putkikaivannot tehdään tuentaelementeillä 
- kaivu- sekä putkityöt ulottuvat jopa n. 4,7 metrin syvyyteen 

 

3.2 Rakennushankkeen olosuhteista aiheutuvat vaara- ja haittatekijät 

 
Työympäristö: 

- urakka-alue on tiellä risteysalueella ja vaatii liikenteenohjaussuunnitelman 
- urakkaan sisältyy kaivumassojen siirtoa, osittain yleisen tieverkon kautta 
- työkoneita liikutellaan urakka-alueella sekä sen ulkopuolella 
- työkoneiden liikuttelussa noudatetaan riittävää varoivasuutta  
- työskenneltäessä ja työkoneiden siirroissa kaluston varoituslaitteet on oltava 

toimintakunnossa 
- urakassa käytettävä kalusto pysäköidään ja säilytetään urakka-alueella, siten 

ettei siitä aiheudu vaaraa työajalla tai sen ulkopuolella 
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- materiaalien varastointi, urakan varastopaikat ja –alueet sijoitetaan urakoitsijalle 
luovutetulle alueelle. Järjestelyt esitetään työmaasuunnitelmassa. 

- urakan jätehuolto on urakoitsijan vastuulla 
 

Työskentelyolosuhteet: 
- urakoitsijan tulee huomioida rankkasateen aiheuttamat riskit maakaivannolle 
- kirkkaus, pimeys ja häikäisy on huomioitava työmaalla 
- lämpötila ei aiheuta urakassa normaalista rakentamisesta poikkeavia erityisiä 

haitta- tai vaaratekijöitä 
- pölyä synnyttävissä työvaiheissa on huolehdittava tarvittaessa riittävästä pölyn-

sidonnasta 
- työntekijöiden on varauduttava kuulosuojaimin meluavien töiden (konetyösken-

tely) yhteydessä 
- työskentely urakassa ei poikkea rasittavuudeltaan normaalista infrarakentami-

sesta 
- urakassa työskennellään kaivannossa sekä läjitetään maamassoja kohteisiin. 

Nämä työt sisältävät haitta- ja vaaratekijöitä, mitkä pitää huomioida työn suun-
nittelussa mm. kaivantojen tuennan osalta 

- kaivua tehdään syvissä kaivannoissa, joissa on sortumavaara, jos kaivantojen 
tuentoja ei toteuteta 

- kaikki kaivun yhteydessä syntyvät reuna-alueet, joissa työntekijät tai ulkopuoli-
set henkilöt tai tavarat saattavat pudota, on suojattava kansin, kaitein tai suoja-
aidoin 

- syvät kaivannot on putoamissuojattava kulloisenkin vaaratekijän edellyttämällä 
tavalla 

- kaivannot on merkittävä selvästi ja varustettava liikennehuomiovärillä 
- liikennöidyn alueen reunalla sijaitsevat kaivannot on suojattava raskassuojin 

 

3.3 Rakennushankkeen luonteesta aiheutuvat vaara- ja haittatekijät 

 
Toteutus- ja urakkamuodosta johtuvat tekijät: 

- tilaaja suorittaa urakka-alueella urakkaan liittyvää valvontaa sekä laadunvarmis-
tusta 

 
Tiedonkulun ongelmat: 

- tiedonkulku työmaan sisällä hoidetaan maanpäällä suullisesti ja tarvittaessa pu-
helimilla 

- jos urakassa työskentelee ulkomaista alkuperää olevaa henkilöstöä, saattaa 
tästä seurata kieli- ja kulttuuriongelmia 

 
Aikataulusta johtuvat ongelmat: 

- urakan aikataulu ei aiheuta työturvallisuuden kannalta vaaroja 
- urakoitsijan on otettava huomioon töiden järjestelyssä ja työvaiheiden ajoituk-

sessa työturvallisuuden vaatimukset. 
- kriittiset työvaiheet ovat selkeästi hahmotettavissa ja aikataulutettavissa 
- urakkaan ei ole tiedossa poikkeavia työkatkoja 
- työn suoritukselle ei ole tiedossa poikkeavia rajoituksia 

 
Sopimussuhteista johtuvat ongelmat: 

- urakassa voi olla alistettuja töitä 
- urakoitsijan on yhteen sovitettava toimintansa ympäristön osapuolten kanssa 

sellaisten töiden osalta, joiden vaikutus ulottuu työmaan ulkopuolelle. Tällaisia 
töitä ovat mm. maamassojen siirrot ja massojen läjitykset sekä veden toimituk-
sen väliaikaiset katkaisut 
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- rakennuttaja vastaa yhteydenpidosta ja aikataulun yhteensovituksista sellaisten 
osapuolten kanssa, jotka eivät ole sopimussuhteessa urakoitsijan kanssa  

- urakoitsija vastaa kolmansiin osapuoliin kohdistuvan haitan ja vaaran estämi-
sestä 

 
Työajasta johtuvat ongelmat: 

- urakassa noudatetaan työaikalainsäädännön määräyksiä 
- työt edellytetään tehtäväksi yksivuorotyönä normaalina työaikana ilman viikon-

lopputöitä 
- työskentelyyn voi joutua järjestämään seisakkeja tai katkoja mm. työnaikaisten 

liikennejärjestelyjen takia 
 

 
 
4 VAARALLISET TYÖT JA TYÖVAIHEET 
 

Työ on katu- ja vesihuoltorakentamisen kohde. Kohteen työturvallisuusriskejä sisältäviä työ-
vaiheita ovat: 

 
− syvien vesihuoltokaivantojen kaivu ja tuentatyöt 
− kaivaminen käytössä olevien johtojen ja kaapeleiden läheisyydessä 
− työskentely kaivannoissa ja niiden läheisyydessä 
− työskentely rakenteiden, rakenneosien ja materiaalien purkutyöalueella 
− työskentely kaivannossa vesi- ja viemärijohtojen asennustöissä 
− työskentely työkoneiden välittömässä läheisyydessä 
− nosto- ja siirtotyöt 
− elementtirakenteiden varastointi, nosto sekä asennustyöt 
− työskentely ahtaissa ja vaikeissa olosuhteissa 
− työt tie- ja/tai katualueella sekä yleisen liikenteen läheisyys 
− pölyä, tärinää ja melua aiheuttavat työt 
− terveydelle vaarallisten ja haitallisten aineiden käyttö (liuottimet, puhdistusai-

neet, vesijohtojen desinfiointiaineet) 
 

 
 
5 ERILLISET MÄÄRÄYKSET 
 

5.1 Työalueet 

 
Pääurakoitsijan on suunniteltava työmaa-alueen käyttö siten, että tapaturman ja palon 
vaara, terveyshaitat ja riskit ovat mahdollisimman vähäiset sekä huomioitava, että jär-
jestyksen ylläpito työpisteissä ja materiaalien käsittelyssä on työturvallisuus- ja terveys-
riskitöntä. Työaluesuunnitelmassa on esitettävä työmaan suojaus- ja merkitsemistoi-
menpiteet ja ne on suunniteltava ja toteutettava siten, että sekä työmaalla työskentele-
vien työturvallisuus että työmaan ulkopuolisten turvallisuus on varmistettu. Työ-
maasuunnitelma esitetään rakennuttajalle. 
 
Työmaalle tulee asentaa työmaataulu (2 kpl), mistä ilmenee rakennuttajan ja urakoitsi-
jan nimi ja puhelinnumero. 

5.2  Henkilösuojaimet 

Henkilösuojainten valinnasta ja käytöstä työssä on säädetty Vnp 1407/1993 ja Vna 
205/2009:n 71 §:ssä. Suojainten käyttövelvollisuus perustuu työn ja työolosuhteen mu-
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kaan kuitenkin niin, että suojakypärää ja heijastavia varoitusvaatteita on käytettävä aina 
työmaalla. 
 
Liikennealueilla työskennellessä tulee ottaa huomioon varoitusvaatetuksesta annetun 
standardin (EN 471:1994) vaatimukset. Työskenneltäessä tie- ja katualueella tai muilla 
liikenteeseen käytetyillä paikoilla on käytettävä varoitusvaatetusta (Vnp 205/2009 § 71). 

 
 

5.3 Kaivutyöt 

Ennen töiden aloittamista on haettava kaivulupa Janakkalan kunnalta. 
 
Ennen kaivutöiden aloittamista pääurakoitsijan on huomioitava Vna 205/2009:n 33 
§:ssa määrätyt suunnitteluvelvollisuudet.  
 
Kaivutyössä ja kaivannon tuennassa on noudatettava Vna 205/2009:n 34 §:n määräyk-
siä. 
 
Kaivutöissä on huomioitava liikenteen aiheuttama kuormitus kaivantojen seinämille. 
 
Jos kaivumassoja ei kuljeteta välittömästä pois työkohteesta, on niiden läjittäminen teh-
tävä vähintään 10 metrin etäisyydelle kaivannon reunasta. 
Myös välivarastoitavat rakennekerrosmassat on varastoitava vähintään 10 metrin etäi-
syydelle kaivannon reunasta. 
 
Maanrakennuskoneiden työalueella tulee noudattaa koneiden käytössä ja laitteissa se-
kä henkilösuojauksessa Vna 205/2009:n 35 §:n määräyksiä. 

 

5.4 Putoamisvaaralliset työt 

Pääurakoitsija vastaa, että putoamissuojaukset toteutetaan työmaalla Vna 205/2009:n 
28 §:n mukaisesti. 

5.5 Sähkötapaturmavaaralliset työt 

Varsinaisesti sähkötöiden turvallisuudesta ja tekemisestä on säädetty sähköturvalli-
suuslaissa 410/1996 ja sen nojalla annetuissa määräyksissä. Lisäksi on noudatettava 
sähköverkonhaltijan turvallisuusohjeita. Tällä työmaalla sähköverkonhaltija on Elenia 
Oy. 
 
Sähkökaapelit on paikannettava ennen kaivun aloittamista. Kaapelien esiin kaivu on 
tehtävä aina varovaisuutta noudattaen. Konekaivu edellyttää kaapeleilta 0,5 metrin tur-
vaetäisyyttä. Mikäli turvaetäisyydet alittuvat, kaapeleiden sijainti on varmistettava käsi-
työkaluin.  
 
Mikäli sähkökaapeleita joudutaan siirtämään, tulee siirto tapahtua Elenia Oy:n edusta-
jan valvonnassa ja siirrettäessä tulee noudattaa annettuja ohjeita. Pääsääntöisesti kaa-
pelit siirretään jännitteettömänä. Kaapelit tulee suojata työn ajaksi mekaanisia vaurioita 
vastaan ja tukea niin, etteivät ne jää vapaasti roikkumaan. Mikäli työmaalla tai sen lä-
heisyydessä on sellaisia kaapeleita, joita ei voida työn ajaksi siirtää tai tehdä jännitteet-
tömiksi, on ne sähkötapaturman vaaran estämiseksi esitettävä suojarakenteilla tms. 
 
Työskentely 110 kV maakaapeleiden tai ilmajohtojen läheisyydessä edellyttää lupaa 
verkonhaltijalta ja erityistä huolellisuutta. Paikantamispyyntö on aina pakollinen kaivet-
taessa 110 kV kaapeleiden läheisyydessä. Konekaivu edellyttää 110 kV kaapeleiden 
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osalta 1,0 metrin turvaetäisyyttä. Mikäli turvaetäisyydet alittuvat, kaapeleiden sijainti on 
varmistettava käsityökaluin. 
 

5.6 Palosuojelu 

Jokainen urakoitsija on velvollinen kiinnittämään erityistä huomiota paloturvallisuuteen 
ja toimimaan niin, ettei tulipalon vaaraa synny. 
 
Tulitöitä tehtäessä on urakoitsijan noudatettava Suomen Vakuutusyhtiöiden Keskuslii-
ton julkaisemaa ”Tulityöt, suojeluohje 2002” –ohjetta. Sen lisäksi, mitä tulityöluvan eh-
doissa määritellään, on noudatettava vakuutusyhtiöiden tulityöohjeita. 
 
Kaikilla työmaa-alueella tulitöitä tekevillä on oltava kirjllinen tulityölupa pääurakoitsijalta. 

5.7 Tilapäiset liikennejärjestelyt ja työskentely yleisen liikenteen vaikutusalueella 

Urakka-alue sijaitsee tiealueella teiden risteyksessä, jossa on henkilöautoliikennettä 
tonteille sekä raskasta liikennettä jätevedenpuhdistamolle. Pääurakoitsijan on laadittava 
väliaikainen liikenteenohjaussuunnitelma, joka tulee hyväksyttää Janakkalan kunnalla. 
Liikenne on ohjattava kiertotietä pitkin ja tien käyttäjille on ilmoitettava väliaikaisesti 
muuttuneista liikennejärjestelyistä. 
 
Pääurakoitsijan on kiinnitettävä erityistä huomiota työmaan merkitsemiseen ja suojaa-
miseen. Erityisesti on huomioitava työntekijöiden turvallisuudelle vaaraa aiheuttava ajo-
neuvoliikenne. Vastaavasti työmaan merkitsemisellä ja suojaamisella sekä opasteilla 
estetään ulkopuolisten pääsy työmaalle ja vähennetään työmaan ulkopuolisille aiheut-
tamia vaaratekijöitä. 
 
Rakentamisen aikaiset kaivannot ja kanaalit tulee merkitä selvästi. Työmaan aitaami-
sessa ym. merkitsemisessä on otettava huomioon työn luonteen edellyttämät vaatimuk-
set ja toteuttamisedellytykset sekä työntekijöiden turvallisuuden kannalta että ympäris-
tön aiheuttamista lähtökohdista. Lisäksi on huolehdittava siitä, ettei työstä tai työkoneis-
ta aiheudu vaaratilanteita. 
 
Työntekijöiden ja työkoneiden liikkumiseen työalueen ulkopuolella ja tästä aiheutuvien 
vaaratekijöiden vähentämiseen on kiinnitettävä huomiota. 
 

 

5.8 Ympäristön ja työmaan puhtaanapito 

 
Pääurakoitsijalle kuuluu työstä johtuva ympäristön puhtaanapito. 
 
Ylijäämämassojen poisajossa käytettävien ajoneuvojen on yleisen liikenteen käytössä 
olevalle alueelle tultaessa oltava sellaisessa kunnossa, että savi- yms. maita ei kulkeu-
du liikennealueelle. 
 
Pääurakoitsijan on järjestettävä jätemateriaalien keräys, lajittelu ja kierrätykseen toimit-
taminen. 
 
Terveydelle vaaralliset jätteet on huomioitava jätteiden käsittelyssä 
 
Työmaa-alueella ei tule tehdä koneiden tai laitteiden öljyjenvaihtoja. 
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5.9 Työkoneiden, polttonesteiden ja kemikaalien säilyttäminen työmaalla 

 
Työkoneiden, polttonesteiden ja kemikaalien säilyttämisessä työmaalla on noudatettava 
lakien ja asetusten lisäksi Janakkalan kunnan ympäristönsuojelumääräyksiä. 

 

5.10 Työmaapölyn leviämisen estäminen 

Työmaapölyn ennaltaehkäisemiseen on kiinnitettävä riittävästi huomiota. Ajoväylät ja 
siirrettävä maa-aines on pidettävä mahdollisimman pölyttöminä tarvittaessa kastelemal-
la ja suolaamalla. 
 

5.11 Melun ja tärinän rajoittaminen 

 
Melua ja tärinää aiheuttavia työmenetelmiä tulee mahdollisuuksien mukaan välttää. Me-
lua ja tärinää aiheuttavat työvaiheet tulee suorittaa siten, ettei niistä aiheudu vaaraa 
työmaalla työskenteleville henkilöille. 
 
Työstä ympäristölle aiheutuvan melun ja tärinän osalta urakoitsijan on otettava huomi-
oon erityisen häiritsevää melua aiheuttavia tilapäisiä toimintoja koskevasta ilmoitusvel-
vollisuudesta ympäristöviranomaiselle. Lisäksi urakoitsijoiden on otettava huomioon 
kunnan järjestyssääntöjen määräykset. 
 

5.12 Työntekijöiden pätevyydet/kortit 

Työmaalla työskentelevillä tulee olla voimassa oleva työturvallisuuskortti, vesityökort-
ti/vesihygieniapassi, sekä Tieturva 1 -pätevyys. Liikennejärjestelysuunnitelmien laatijalla 
ja liikennejärjestelyistä vastaavalla tulee olla Tieturva 2 -pätevyys. Tulityöntekijällä ja tu-
lityön valvojalla tulee olla suoritettuna tulityökortti. 
 
 
 

   

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 


