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Rakennuttajan
vaikutusmahdollisuudet
rakentamisen turvallisuuteen
Rakennuttajilta edellytetään nykyään entistä ak-
tiivisempaa roolia ja osaamista työturvallisuus-
asioissa. Rakennuttajan huolehtimisvelvoite
työturvallisuudesta on myös lainsäädännön pe-
rusteella vahvistunut. Osa rakennuttajista on jo
omaksunut uuden lainsäädännön hengen ja to-
teuttanut aktiivista, tavoitteellista turvallisuus-
tehtävien hoitamista omassa toiminnassaan.

Kokonaisuutena työturvallisuudesta huoleh-
timinen on prosessi, jossa turvallisuuskysymyk-
set otetaan huomioon hankkeen kaikissa vai-
heissa. Rakennuttaja luo omalla esimerkillisellä
toiminnallaan edellytykset hankkeen turvalli-
selle toteuttamiselle: hankkii ja jakaa tietoa, or-
ganisoi ja varmistaa tehtävien hoitamisen.
Rakennuttajalla on rakentamisen turvallisuus-
asioissa myös vahva tekijän rooli.

Rakennuttaja pystyy halutessaan vaikutta-
maan rakentamisen turvallisuuteen koko raken-
nuttamisprosessin ajan. Rakennuttajan työtur-
vallisuustehtävien hoitamisessa vaarojen tun-
nistaminen ja ennakointi ovat ratkaisevan tärkeä
toimintatapa. Rakennuttaja voi asettaa työtur-
vallisuusnäkökulmasta hankkeen eri osapuolil-
le, niin suunnittelijoille, erityisasiantuntijoille,
päätoteuttajille, valvojille kuin urakoitsijoille-
kin tavoitteita ja tehtäviä. Tavoitteiden ja tehtä-
vänantojen on syytä olla selkeitä ja toimintaan
kannustavia. Pelkkä vaatimus ja tehtävien aset-
taminen ei kuitenkaan yksin riitä vaan yhtä tär-
keää on osata varmistaa tehtävien ymmärtämi-
nen ja toteuttaminen. Turvallisuuden varmista-
mistehtävä antaa rakennuttajalle selvän roolin
myös rakentamisen ohjausvaiheessa. Rakennut-
tajan tukena on toimiva raportointijärjestelmä,
johon sisältyy myös työturvallisuutta koskevien
tehtävien raportointi. Rakennuttaja voi vaikut-
taa osallistumalla, näkymällä, tekemällä sekä
valvomalla tehtävien toteutusta.

Rakennuttajalla on mahdollisuus vaatia pa-
rempaa toimintaa kuin mitä lainsäädäntö edel-
lyttää tai mikä on ollut ”yleinen käytäntö”. Kor-

keampien tavoitteiden tukena voivat olla myös
toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. Raken-
nuttajalla tulisi olla kokonaisnäkemys rakenta-
misen turvallisuudesta ja turvallisuusjohtami-
sen merkityksestä. Rakennusyrityksillä on jo
näyttöä siitä, että turvallisuuden huomioon otta-
minen ennakolta tuottaa taloudellista tulosta.
Rakentamisen toteutuksen edellytykset luodaan
jo paljon ennen kuin itse rakentaminen käynnis-
tyy: mitä parempia turvallisuustiedot ja selvi-
tykset sekä suunnitelmat ovat, sitä varmemmin
myös toteutus onnistuu turvallisesti.

Lainsäädäntö antaa
minimitason
Rakennuttajalla tarkoitetaan henkilöä tai orga-
nisaatiota, joka ryhtyy rakennushankkeeseen
taikka muuta, joka ohjaa tai valvoo rakennus-
hanketta tai näiden puuttuessa tilaajaa. Työtur-
vallisuuslainsäädännön viimeisimmät muutok-
set ja tarkennukset rakennuttajan velvoitteisiin
selkeyttävät työturvallisuustoimintaa ja koros-
tavat toiminnan toteutuksen varmistamista.
Työturvallisuuslainsäädäntö asettaa rakennutta-
jalle työturvallisuusvelvoitteita. Lainsäädäntö
ei kuitenkaan täysin yksiselitteisesti ja selkeästi
määrittele, miten nämä velvoitteet käytännön
tasolla toteutetaan.

Rakennuttamisen keskeinen lähtökohta on
tunnistaa tapauskohtaisesti rakennushankkeen
rakennuttaja, jota turvallisuuslainsäädännössä
tarkoitetaan. Tätä hankaloittaa rakennuttaja-ter-
min käyttäminen alalla yleisemmin kuvaamaan
tilaajatahoa. Turvallisuuslainsäädännön mukaan
rakennuttajalla täytyy olla ammattitaitoa, edel-
lytyksiä toimia alalla sekä toimivaltuudet raken-
nushankkeessa. Esimerkiksi ammattimaisen ra-
kennuttajaorganisaation ryhtyessä rakenta-
maan, on tämä organisaatio selkeästi rakennut-
taja, kun sillä on ohjaava ja valvova rooli koko
rakennushanketta silmällä pitäen. Tämä organi-
saatio voi hyvin jakaa rakennuttamistehtäviä,
myös työturvallisuusvelvoitteidensa edellyttä-
miä tehtäviä muille asiantuntijatahoille, toimis- 369R
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toille yms. hankkeen eri vaiheissa, mutta vastuu
työturvallisuustehtävistä säilyy sillä itsellään.
Sopimuksilla voidaan siirtää tehtäviä, mutta
niillä ei voi siirtää vastuutaan. Hyvä käytäntö
on, että rakennuttajaorganisaatiossa nimetään
vastuuhenkilö kuhunkin rakennushankkeeseen.

Rakennuttajan tehtäviin vaikuttavat keskeiset
turvallisuusmääräykset on esitetty Rakennus-
työn turvallisuudesta annetun valtioneuvoston
päätöksen (629/1994) pykälissä 1–10 §. Päätök-
sen lähtökohtana on, että rakennushankkeessa
kaikkien osapuolten, rakennuttajan, suunnitteli-
jan, työnantajan ja itsenäisen työnsuorittajan,
tulee yhdessä ja kunkin osaltaan huolehtia siitä,
ettei työstä aiheudu vaaraa työntekijöille tai
muille työn vaikutuspiirissä oleville henkilöille.

Rakennuttajan turvallisuustehtävien hoitami-
seen liittyy työturvallisuusmääräysten lisäksi
muitakin noudatettavia turvallisuusmääräyksiä
mm. maankäyttö- ja rakennuslain ja sähkötur-
vallisuusmääräysten vaatimuksia. Rakennutta-
jan on osaltaan huolehdittava rakenteellisesta
turvallisuudesta, paloturvallisuudesta, väestön-
suojelusta ja ympäristönsuojelusta.

Rakennuttaja vastaa siitä, että rakentamisen
aikaiset työturvallisuuskysymykset ja raken-
nustyön turvallinen toteuttaminen on otettu riit-
tävästi huomioon kaikissa rakennuttajan tehtä-
vissä. Turvallisuuden huomioon ottaminen käyn-
nistetään jo hankesuunnitteluvaiheessa. Raken-
nuttajan täytyy antaa työturvallisuutta koskevat,
riittävät lähtötiedot suunnittelijoille suunnitte-
lutoimeksiannolla.

Rakennuttajalta edellytetään turvallisuuteen
liittyvien asiakirjojen laatimista ja niiden tieto-
jen ajan tasalla pitämistä. Rakennuttajan tehtä-
vänä on laatia hankekohtainen turvallisuusasia-

kirja, joka sisältää kyseisen rakennushankkeen
toteuttamiseen liittyvät vaarat ja muut tarpeelli-
set turvallisuustiedot. Hankkeeseen liittyvät tur-
vallisuusvaarat tunnistetaan järjestelmällisellä
menettelyllä ja käyttäen erilaisia lähdetietoja ja
aiempia kokemuksia. Kaikki selvityksessä esiin
tulleet työturvallisuuteen liittyvät vaaratekijät
tulee saattaa ensin suunnittelijan ja edelleen
työnsuorittajan tietoon. Rakennuttajan on laa-
dittava kirjalliset menettelyohjeet, joiden mu-
kaista toimintaa rakennuttaja edellyttää raken-
nushankkeen osapuolilta työturvallisuutta ja
työterveyttä koskevissa asioissa. Rakennuttajan
tulee liittää erillisurakoihin kirjalliset turvalli-
suussäännöt töiden ja työvaiheiden yhteensovit-
tamiseksi. Rakennuttajan on lisäksi varmistetta-
va, että asiakirjoissa esitetyt seikat johtavat
asianmukaisiin toimenpiteisiin. Rakennuttajan
on huolehdittava, että näiden asiakirjojen tiedot
välitetään eri osapuolille ja nämä tiedot käsitel-
lään yhteistyössä ennen rakennustyön aloitusta.
Lisäksi rakennuttajan on laadittava ennen ra-
kennushankkeen päättymistä rakennuskohdetta
koskevat kirjalliset käyttö- ja huolto-ohjeet, jot-
ka sisältävät riittävät työturvallisuus- ja terveys-
tiedot.

Rakennuttajilta edellytetään entistä selkeäm-
min asiantuntemusta työturvallisuusasioissa.
Ellei rakennushankkeeseen ryhtyvällä ole itsel-
lään riittävää asiantuntemusta, on käytettävä ul-
kopuolista asiantuntijaa tähän tehtävään.

Rakennuttajan tulee nimetä asiantunteva ja
tosiasialliset toimivaltuudet omaava päätoteut-
taja. Ellei rakennuttaja nimeä päätoteuttajaa,
vastaa hän itse päätoteuttajalle kuuluvista vel-
vollisuuksista. Päätoteuttajan tehtävänä on mm.
laatia työturvallisuutta koskevia suunnitelmia ja
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Rakennuttajan keinot
rakennuttamisprosessissa

Turvallisuustavoitteet
nolla tapaturmaa -ajattelu
TR/MVR-mittari

Asiakirjat

turvallisuusasiakirja
menettelyohjeet
turvallisuussäännöt

Tehtävänannot

suunnittelijat
päätoteuttaja
urakoitsijat
valvoja

Koulutusvaatimukset
tulityökortti
työturvallisuuskortti

Pätevyysvaatimukset
yritykset
henkilöt

Toimintatavat ja
vaatimukset

ilmoitusvelvollisuudet
hyväksymismenettelyt
työmaaopas
turvallisuusvartit

Kokoukset

turvallisuuskokoukset
turvallisuus
mukana kaikilla
asialistoilla

Vaarojen tunnistus

menetelmät
HAVAT-menetelmä

vaaralistat
riskikartat

yhteistyö

Vaaratilanteet

raportointi
tutkinta
käsittely

Turvallisuussuunnittelu

päätoteuttaja
urakoitsijat

yhteistyö
päivittäminen

tiedon välitys ja
käsittely

Työmaakäynnit

keskustelut
puuttuminen
toimintaan
havainnointi

Seuranta
selvilläolo

dokumentointi

Perehdyttäminen
yritykset
henkilöt

Osallistuminen

Kuva 1. Rakennuttajaa koskevat keskeiset lainsäädännön asettamat työturvallisuusvelvoitteet.R
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työmaa-alueen käytön suunnitelma ennen ra-
kennustyön aloitusta. Vastaavasti rakennuttajan
on varmistettava, että päätoteuttaja on tehnyt
nämä suunnitelmat tarvittavassa laajuudessa.

Kuvassa 1 on esitetty rakennuttajan työtur-
vallisuustehtäviä, jotka määritellään nykyisessä
työturvallisuuslainsäädännössä.

On kuitenkin muistettava, että lainsäädännön
velvoitteet antavat vain minimitason, jota vä-
hintään edellytetään toiminnalta. Asettaessaan
koko hankkeelle ja myös omalle toiminnalleen
korkeat turvallisuustavoitteet, rakennuttaja pys-
tyy paremmin varmistamaan rakennushankkeen
turvallisen toteutuksen ja laadukkaan lopputu-
loksen, jolloin samalla täytetään sujuvasti myös
lainsäädännön asettamat perusvaatimukset.

Rakennuttajan keinot ja
välineet turvallisuuden
varmistamiseksi
rakennuttamisprosessissa
Rakennuttajan tärkein tehtävä on ohjata koko
rakennushanketta, niin rakennuttamista kuin
itse rakentamistakin hallitusti ja korkeiden tur-
vallisuustavoitteiden mukaisesti. Jokaisessa ra-
kennushankkeessa on rakennuttaja, jolle työtur-
vallisuuteen liittyvät velvollisuudet ja tehtävät
kuuluvat. Tämän päivän monimuotoisissa ra-
kennushankkeissa voi olla haastavaa tunnistaa
rakennuttaja, joka kantaa vastuun työturvalli-
suuden huolehtimisvelvoitteesta. Keskeistä on,
että rakennuttaja tunnistetaan tapauskohtaisesti
jokaisessa rakennushankkeessa ja nimetään
henkilönä.

Rakennuttajilta odotetaan aktiivista roolia
työturvallisuusasioissa ja työturvallisuuden var-
mistamisessa, hänellä on oltava toimivaltuudet
ja asiantuntemus tehtävien hoitamiseen. Raken-
nuttaja voi jakaa rakennuttamistehtäviä turvalli-
suustehtävineen muille asiantuntijoille, mutta
lainsäädännön tarkoittamaa oikeushenkilön

huolehtimisvelvoitetta hän ei voi siirtää itsel-
tään pois.

Rakennuttajan työturvallisuustoiminta on
usein kulminoitunut turvallisuusasiakirjan laati-
miseen. Osa rakennuttajista on tehnyt hyvää tur-
vallisuustyötä, mutta valitettavan usein turvalli-
suusasiakirja tai turvallisuusliite on jäänyt niin
yleiselle tasolle, ettei sen tiedoista ole ollut juu-
rikaan hyötyä rakentamisen aikana. Erityisesti
suunnitteluvaiheessa ei ole ollut toimintatapoja
rakennustyön turvallisen toteutuksen varmista-
miseen ja turvallisuustekijät ovat olleet vain vä-
hän esillä. Huolehtimisvelvoite on toki edellyt-
tänyt turvallisuuden huomioimista jo aikaisem-
minkin, mutta tähän ei ole ollut systemaattisia
menetelmiä. Jo siinä vaiheessa, kun tehdään
päätös rakennushankkeen toteuttamisesta, voi-
daan lyödä lukkoon monia turvallisuuteen vai-
kuttavia tekijöitä. Yksi merkittävä tekijä on esi-
merkiksi aikataulu, kauppakeskus on saatava
auki ennen joulusesonkia huolimatta siitä, että
aloituspäätös siirtyy syystä tai toisesta ja toteu-
tusaika edelleen lyhenee.

Rakennuttajalla on kaikkiin rakennushank-
keen vaiheisiin liittyen työturvallisuustehtäviä,
joihin liittyy erilaisia keinoja ja välineitä.
Kuvassa 2 on esitetty käsitekartan muodossa
näitä keinoja ja välineitä. Tarkemmin niistä ker-
rotaan seuraavissa luvuissa.

Hankkeen valmisteluvaihe
Systemaattinen tietojen kerääminen aloitetaan
heti tarveselvitysvaiheessa, jolloin saattaa tulla
esille rakennustyön turvallisuutta koskevia ja
sitä kautta hankeselvitykseen vaikuttavia tieto-
ja.

Rakennuttaja suunnittelee projektin organi-
soinnin sekä määrittelee eri osapuolten tehtävät,
vastuut ja toimivaltuudet. Samalla rakennuttaja
huolehtii siitä, että rakennuttajan työturvalli-
suustehtävät ovat kattavasti mukana organisoin-
tia suunniteltaessa. Työturvallisuuslainsäädän-
tö ei määrittele rakennuttajalle pätevyysvaati-
muksia, mutta henkilöllä tulee olla osaamisen li-
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Rakennuttajan
työturvallisuusvelvoitteet

Turvallisuusasiakirja

Turvallisuussäännöt

Menettelyohjeet

Asiakirjojen ajantasalla pito ja
tietojen välittäminen

Kuvallinen henkilötunniste

Käytön aikainen
turvallisuus

Turvallisuussuunnittelu

Turvallisuudesta
huolehtiminen eri
rakennusvaiheissa

Kuva 2. Rakennuttajalla on erilaisia keinoja rakennuttamisprosessissa, joilla voidaan vaikuttaa
turvallisuuteen.R
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säksi tosiasialliset edellytykset työturvallisuus-
tehtävistä huolehtimiseen. Vaadittava pätevyys
arvioidaan aina kohteen vaatimusten mukaan.

Hankeselvityksen aikana on mahdollista saa-
da esiin monia sellaisia turvallisuuteen liittyviä
tietoja eri lähteistä, jotka tulee dokumentoida ja
ottaa huomioon rakennuttamisprosessissa.

Esimerkkejä erilaisista vaara- ja haittatekijöi-
den tietolähteistä:
• maaperätutkimustiedot
• tutkimukset pilaantuneista maa-alueista ja ra-

kenteista
• kallioperätutkimukset
• johtokartat ja muut selvitykset
• selvitykset varottavista rakenteista ja laitteis-

ta
• selvitykset lähialueen liikenteestä
• selvitykset lähialueella tapahtuvasta toimin-

nasta
• selvitykset lähialueen kiinteistöistä
• tiedot rakennuspaikan ja siellä olevien tai ol-

leiden rakennusten aikaisemmasta käytöstä
• alkuperäiset suunnitelmat ja muutossuunni-

telmat
• rakennusten kuntoarviot ja -tutkimukset.
Rakennuttaja voi tunnistaa ja arvioida hankkeen
toteutukseen liittyviä vaaroja arviointimenetel-
mien, tarkistuslistojen ja riskikarttojen avulla
sekä hyödyntämällä aikaisempaa kokemustaan.

Hankesuunnitelmaan sisällytetään kohteen
käyttötarkoituksen lisäksi muut suunnittelijoi-
den tarvitsemat työturvallisuutta koskevat selvi-
tykset ja tiedot.

Suunniteltaessa projektin raportointijärjestel-
mää, otetaan huomioon rakentamisen aikaiset
turvallisuuskysymykset ja sisällytetään siihen
myös työturvallisuutta koskevien tehtävien ra-
portointi. Nämä voivat koskea päätoteuttajan
turvallisuussuunnittelun lisäksi esimerkiksi sitä,
miten raportoidaan rakennuttajalle työmaalla
sattuneet tapaturmat ja vaaratilanteet, työmaan
turvallisuusmittausten taso, rakentamisen aika-
na tarkentuvat turvallisuussuunnitelmat, työ-
maalla annettu turvallisuuskoulutus ja pereh-
dyttäminen.

Suunnittelun valmistelu ja ohjaus
Työturvallisuusmääräyksissä korostetaan ra-
kennuttajan velvollisuutta edellyttää suunnitte-
lijoilta työntekijöiden turvallisuuden ja tervey-
den huomioon ottamista suunnittelun kaikissa
vaiheissa. Suunnittelun valmistelussa organi-
soidaan työturvallisuustehtävien hoitaminen
koskien koko suunnitteluprosessia. Rakennutta-
jan työturvallisuusvelvoitteisiin kuuluu, että
suunnittelijoille annetaan tarpeelliset lähtötie-
dot, asetetaan työturvallisuutta koskevat vaati-
mukset ja määritellään suunnittelijoiden tehtä-
vät. Rakennuttajan on huolehdittava, että suun-
nittelijat ottavat kaikessa suunnittelussa huomi-

oon rakennustyön turvallisen toteuttamisen.
Nämä tehtävät määritellään jo suunnittelun tar-
jouspyynnössä.

Rakennuttajan on suunnittelutoimeksiannos-
saan annettava suunnittelijoille sellaiset koh-
teen käyttötarkoitusta koskevat tiedot, joita
suunnittelija tarvitsee työturvallisuuslainsää-
dännön mukaisen vastuunsa toteuttamisessa.
Suunnittelija selvittää kohteen käyttötarkoituk-
seen liittyvät työturvallisuusvaatimukset.

Rakennuttaja määrittelee suunnittelusopimuk-
sessa pääsuunnittelijan työturvallisuustehtävät
koskien suunnittelua ja siihen sisältyvien työtur-
vallisuusasioiden toteutusta ja koordinointia.
Vastaavasti määritellään muiden eri alojen
suunnittelijoiden suunnittelusopimuksiin heille
kuuluvat työturvallisuustehtävät. Suunnittelu-
tehtävien määrittelyyn on käytettävissä RT-
kortteina julkaistuja tehtäväluetteloita, jotka si-
sältävät suunnittelijan yleiset työturvallisuus-
tehtävät. Suunnittelijoiden hankekohtaiset tur-
vallisuustehtävien menettelytavat, kuten työ-
maa- ja asennussuunnitelmatarkastukset voidaan
lisäksi kirjata suunnittelun menettelyohjeisiin.

Suunnitteluvaiheen haasteena on useita työ-
turvallisuuteen liittyviä tehtäviä, joista raken-
nuttaja huolehtii tarvittaessa yhteistyössä eri
suunnittelijoiden kanssa. Näitä turvallisuusteh-
täviä rakentamisen työturvallisuuden kannalta
ovat:
• koordinoida, ohjata ja valvoa suunnittelua
• varmistaa, että tarpeelliset suunnitelmat, työ-

selostukset ja -ohjeet valmistuvat suunnitte-
lun aikana

• huolehtia, että kaikilla suunnittelijoilla on
käytössään tarpeelliset lähtötiedot, jolloin
suunnittelussa voidaan ottaa huomioon käyt-
tötarkoituksen lisäksi töiden turvallinen to-
teuttaminen

• huolehtia, että suunnittelusopimuksiin sisäl-
lytetään vaatimus rakennusaikaisen työtur-
vallisuuden huomioonottamiseksi

• huolehtia, että suunnittelutehtäviin liitetään
rakennuttajan menettelyohjeet, joiden mu-
kaista toimintaa rakennuttaja edellyttää suun-
nittelijoilta, esimerkiksi työturvallisuutta
koskevat suunnitteluohjeet ja suunnittelua
koskevat vaatimukset

• varmistaa, että tehdyt suunnitelmat ovat riit-
tävän kattavat ja ettei suunnitelmissa ole ra-
kennustyön työturvallisuutta heikentäviä
puutteita, virheitä tai epäselvyyksiä, esimer-
kiksi tarkastelemalla suunnitelmia yhdessä
eri suunnittelualojen vastaavien kanssa

• varmistaa, että suunnitelmat ovat yhteensopi-
via

• huolehtia, että eri suunnittelijat tekevät yh-
teistyötä keskenään rakennustyön työturval-
lisuuteen liittyvissä asioissa ja että rakennus-
työn turvallisuuskysymyksiä käsitellään
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suunnittelijoiden välisissä kokouksissa ja
muussa neuvonpidossa

• huolehtia, että tärkeät suunnitelmat ovat työ-
maalla käytössä ajallaan siten, että työmaalle
jää aikaa perehtyä suunnitelmiin sekä riittä-
västi aikaa tehtäväsuunnitteluun.

Rakennuttaja käyttää riittävän päteviä ja am-
mattitaitoisia suunnittelijoita, jotka tuntevat ra-
kentamisen työturvallisuusmääräykset ja suun-
nittelun kohteena olevan rakennustyömaan olo-
suhteet, vaaratekijät ja työturvallisuusvaati-
mukset. Rakentamismääräyskokoelman osa
A2:n mukaiset kelpoisuusvaatimukset täyttävän
suunnittelijan tulisi hallita myös työturvallisuu-
teen liittyvät tehtävät. Lisäksi voidaan asettaa
vaatimuksia suunnittelijoiden henkilökohtaisil-
le pätevyyksille ja suunnitteluyrityksen laatu-
järjestelmälle sekä muille sellaisille valintape-
rusteille, jotka korostavat pätevyyden merkitys-
tä. Suunnittelutehtäville varataan tarkoituksen-
mukaisesti aikaa, jotta suunnittelijoiden on
mahdollista huolehtia työturvallisuusvelvoit-
teistaan ja työturvallisuustehtävistään.

Sopimusneuvottelujen yhteydessä käydään
läpi kunkin suunnittelijan tehtävät, jolloin var-
mistetaan, että suunnittelija on ymmärtänyt työ-
turvallisuuteen liittyvät tehtävänsä, niiden edel-
lyttämät resurssit ja vaatimukset.

Suunnitteluohjeessa tai viimeistään suunnit-
telun käynnistävässä suunnittelukokouksessa
sovitaan, miten työturvallisuusasioita suunnitte-
lun aikana käsitellään ja miten työturvallisuus
otetaan huomioon suunnitteluratkaisuissa.
Suunnittelua koskevissa ohjeissa voi olla tar-
kempia tehtävänantoja mm. työnaikaisten puto-
amissuojausratkaisujen suunnittelusta. Suunnit-
telijan tulee omalta osaltaan tunnistaa ja arvioi-
da suunnitteluratkaisuihin liittyviä vaaroja sekä
osoittaa suunnitelmissaan ne kohdat, joissa eri-
tyisesti edellytetään toteuttajilta työturvalli-
suussuunnittelua.

Rakennuttaja edellyttää jokaisen suunnitteli-
jan keräävän ja raportoivan suunnittelun aikana
kertyvää turvallisuustietoa sekä tekemään yh-
teistyötä muiden suunnittelijoiden kanssa, eten-
kin sellaisista, joiden hallinta työmaalla edellyt-
tää normaalista poikkeavia työmenetelmiä tai
muita ratkaisuja. Joskus on tarpeen sopia pidet-
täväksi erityisiä turvallisuuspalavereita, joissa
vaaroja tunnistetaan käyttäen apuna erilaisia
menetelmiä, esimerkiksi HAVAT-menetelmää.
Lisäksi on olemassa erityisesti rakennesuunnit-
teluun liittyviä analyysimenetelmiä, esimerkik-
si rakenteiden turvallisuuden tarkasteluun laa-
dittu riskinarviointimenettely ja tarkistuslistat
sekä rakennesuunnittelun työturvallisuustehtä-
viin liittyvä tarkistuslista. Rakennuttaja varmis-
taa, että rakennushankkeeseen liittyvät erityiset
vaarat (VNp 629/1994 liite 2), kuten räjäytys- ja
louhintatyöt, asbestityöt ja putoamisvaarat on
tuotu esille ja määritelty niihin liittyvät työtur-

vallisuustehtävät, -vastuut, toimenpiteet ja eri-
tyissuunnitelmien tarve.

Suunnittelijoilta saatavia tietoja hyödynne-
tään rakennuttajan vastuulla olevien asiakirjo-
jen laadinnassa (valvontasuunnitelma, toteutuk-
sen menettelyohjeet, turvallisuusasiakirja, käyt-
tö- ja huolto-ohje). Erityismenettelyn piiriin
määrätyt kohteet (RakMK A1) edellyttävät eri-
tyistoimenpiteiden käynnistämistä. Erityis-
menettelykohteet ovat luonteeltaan usein sellai-
sia, että ne sisältävät työturvallisuusvaaroja, jo-
ten ne on syytä määritellä turvallisuusasiakirjas-
sa tarkemman turvallisuussuunnittelun koh-
teeksi.

Työturvallisuusasioita käsitellään systemaat-
tisesti suunnittelukokouksissa ja -palavereissa,
jolloin käsitellään suunnitelmien yhteensovitta-
mista ja tehtyjen suunnitelmien hyväksymistä ja
tarkastamista.

Esimerkkejä suunnittelukokouksen asialis-
toille nostettavista asioista:
• suunnittelun aikana esille tulleet rakennus-

työn aikaiset vaarat ja ongelmat
• turvallisuusasiakirjaan tulevat tiedot
• käyttö- ja huolto-ohjeeseen tulevat tiedot
• suunnittelijoiden tekemät selvitykset, tutki-

mukset ja analyysit rakennustyön turvallisuu-
den kannalta
– kuntotutkimukset, pohjatutkimukset, riskien-

arvioinnit
• suunnitelmien yhteensovittaminen työturval-

lisuuden kannalta
• työsuunnitelmat, -selostukset ja -ohjeet, joilla

varmistetaan rakennustyön aikaista työtur-
vallisuutta
– putoamissuojaussuunnitelmat, asennusoh-

jeet, purkutyösuunnitelma, tuentasuunnitel-
mat, kaivantojen tuentaohjeet

• menettelyt työturvallisuusongelmien ratkai-
semiseksi

• suunnitelmien tarkastelut rakentamisen tur-
vallisen toteutuksen varmistamiseksi

• tarve hankkia erityisasiantuntemusta tai eri-
tyisselvityksiä rakennustyön aikaisen työtur-
vallisuuden kannalta.

Rakennuttajan tehtävänä on seurata ja valvoa
koko suunnitteluprosessia ja sovittujen työtur-
vallisuustehtävien toteuttamista.

Seuraavassa on esitetty hyviä käytäntöjä
suunnitteluun
• Suunnitelman perusteet ja suunnittelun me-

nettelytavat:
– suunnittelussa käytetään tietoja tyypillisis-

tä tapaturmavaaroista ja terveyshaitoista
– suunnittelijoiden tulee asiantuntijoina tie-

tää sovellettavat määräykset ja ohjeet, mää-
ritellään tarvittaessa suunnittelussa sovel-
lettavat työturvallisuusmääräykset ja -oh-
jeet

– vaarojen tunnistamisessa ja arvioinnissa
käytetään erilaisia menetelmiä
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– tapaturmatilastot, aikaisemmat riskienar-
vioinnit, muisti- ja tarkistuslistat, turval-
lisuusanalyysit, haastattelut, kirjallisuus-
selvitykset, kyselyt, asiantuntijalausun-
not.

• Suunnitelman sisältö:
– piirustuksissa on merkinnät työturvallisuu-

den kannalta tärkeistä mitoista ja muista tie-
doista
– suojaetäisyydet, rakenteiden kantavuus/

työnaikaiset kuormitukset, materiaalien
paino, kappaleiden nostokohdat/paino-
pisteet, kaiteiden kiinnityspaikat, turva-
valjaiden kiinnityspisteet

– tiedot suojarakenteista ja muista suojausrat-
kaisuista
– suojakaiteet, suojakatokset, suojavyöhyk-

keet, väliaikaiset tuennat, rakenteiden si-
donnat, telineiden ankkurointi rakentei-
siin

– ohjeet rakennustyön turvallisuuden varmis-
tamiseksi
– varoajat, työskentelyrajoitukset, painora-

joitukset, tärinärajoitukset.
• Työhön liittyviä erityissuunnitelmia yhteis-

työssä urakoitsijan kanssa, suunnittelijoilta
suunnitelma tai suunnitelman hyväksyminen
– rakenteellisesti vaikean kohteen purku-

suunnitelma, tuentasuunnitelma, putoamis-
suojaussuunnitelma, työnaikaisten liiken-
nejärjestelyjen suunnitelma geoteknisesti
vaativissa olosuhteissa, kaivusuunnitelma
tai tuentasuunnitelma, elementtiasennus-
suunnitelma, räjäytys- ja louhintatöiden
suunnitelmat, VNp 629/1994 liitteen 2 mu-
kaiset työt

– työselostukset
– kaivutyöselostus, purkutyöselostus.

• Suunnittelijoilta vaadittavia turvallisuusoh-
jeita rakennustyön turvalliseen toteuttami-
seen:
– ohje tai kuvaus suunnittelijan edellyttämäs-

tä turvallisesta työmenetelmästä tai ratkai-
susta

– ohjeet työhön liittyvistä työturvallisuuden
kannalta tärkeistä tarkistuksista, testauksis-
ta tai selvityksistä
– miten toimitaan, jos purettavassa raken-

teessa ilmenee kosteusvaurio tai epäil-
lään rakenteiden sisältävän asbestia

– ohjeet turvavaljaiden ja -köysien kiinnitys-
kohdista

– käyttöohjeet käytettävistä materiaaleista ja
aineista

– työohjeet
– nosto-ohjeet, asennusohjeet, tuentaohjeet.

• Asiakirjat, joilla osoitetaan työturvallisuus-
tehtävien hoitaminen suunnittelussa
– turvallisuusanalyysit ja -tutkimukset
– riskienarvioinnit
– laskelmat ja mitoitukset

– koekuormitukset, toimintakokeet
– turvallisuusasiantuntijoiden lausunnot
– viranomaislausunnot ja -luvat (työsuojelu-

piiri)
– muistiot, kokouspöytäkirjat, katselmukset.

Rakennustyön turvallisuuden kannalta paras tu-
los saavutetaan silloin, kun rakennuttaja, suun-
nittelijat ja toteuttajat tekevät yhteistyötä ja kä-
sittelevät avoimesti työturvallisuutta esimerkik-
si suunnitelmakatselmuksissa.

Rakentamisen valmistelu
Rakennuttaja huolehtii siitä, että käytetystä to-
teutusmuodosta riippumatta työmaalla on edel-
lytykset eri töiden ja työvaiheiden yhteensovit-
tamiseen. Urakkamuotona kokonaisurakka, jo-
ka toteutetaan nimetyn päätoteuttajan toteutta-
mana ja koordinoimana urakkana on rakennut-
tajan kannalta työturvallisuusmielessä selkein.
Tällöin ei rakennuttajan tarvitse mm. laatia tur-
vallisuussääntöjä. Muissa urakkamuodoissa ra-
kennuttajalle muodostuu aina tätä enemmän tur-
vallisuustehtäviä.

Tarjouspyyntöasiakirjoissa rakennuttaja esit-
tää työturvallisuuden koordinoinnin kannalta
keskeiset työturvallisuustehtävät niin selkeästi,
että tarjouksenantaja voi ottaa ne huomioon riit-
tävällä tarkkuudella arvioidessaan toteutusta.
Rakennuttaja liittää urakkatarjouskyselyyn ra-
kennustyön työturvallisuutta koskevat tiedot ja
muut työturvallisuutta koskevat urakka-asiakir-
jat, joista keskeisin on turvallisuusasiakirja.

Rakennuttajan tehtävänä on laatia kohteesta
turvallisuusasiakirja, jossa esitetään rakennus-
hankkeen ominaisuuksista, olosuhteista ja luon-
teesta aiheutuvat erityiset vaara- ja haittatekijät,
joita ei voida pitää tavanomaisina rakentami-
seen liittyvinä tekijöinä. Rakennuttaja laatii tur-
vallisuusasiakirjan jokaista tilaamaansa urak-
kaa varten. Urakoitsijan tulee saada turvalli-
suusasiakirjasta ja suunnitelmista riittävät läh-
tötiedot työturvallisuusasioista työnsuunnitte-
lua varten. Turvallisuusasiakirjaan kootaan
hankkeen riskinarvioinneissa, suunnittelu- val-
misteluvaiheessa esiin tulleet hankkeen toteut-
tamiseen vaikuttavat turvallisuusseikat.

Rakennuttaja edellyttää päätoteuttajan teke-
vän riskien arviointia turvallisuusasiakirjassa
esittämilleen vaaroille, joiden poistamiseksi to-
teuttajan on suunniteltava turvalliset työmene-
telmät tai otettava ne huomioon työmaan turval-
lisuusjohtamisessa. Vaarojen merkittävyyteen
vaikuttaa oleellisesti päätoteuttajan käyttämien
työmenetelmien ominaisuudet.

Rakennuttaja selvittää ja esittää muutokset
turvallisuusasiakirjan tietoihin sekä pitää tiedot
muutenkin ajan tasalla jollain tarkoituksenmu-
kaisella menettelytavalla. Muutoksista infor-
moidaan kokouksissa ja palavereissa, niistä pi-
detään tiedotustilaisuus tai laaditaan muistio.
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Rakennuttaja huolehtii siitä, että jokaiseen sen
tilaamaan urakkaan päivitetään turvallisuus-
asiakirja vastamaan urakan toteutuksen aikaisia
rakennustyömaan olosuhteita ja työvaiheita.

Rakentamisen valmisteluvaiheessa rakennut-
taja laatii menettelyohjeet, joissa on raken-
nushankkeen eri osapuolia koskevia toiminta-
ohjeita. Menettelyohjeet vastaavat kysymyk-
seen ”mitä toimia rakennuttaja säädösten nou-
dattamisen lisäksi edellyttää osapuolilta työtur-
vallisuuden suhteen”. Hankekohtaisissa menet-
telyohjeissa otetaan huomioon toteutukseen
osallistuvat tahot ja niiden välisen työturvalli-
suusyhteistyön organisointi. Menettelyohjeita
saattaa olla tarpeen antaa urakoitsijoiden ja
suunnittelijoiden lisäksi myös valmistajille, ta-
varantoimittajille ja niille kuljetusliikkeille, jot-
ka tuovat rakennustyömaalle rakennustarvik-
keita tai -materiaaleja sekä kohteen käyttäjille,
mikäli kohde on käytössä töitä suoritettaessa.
Menettelyohjeissa annetaan toimintatapoja ja
ohjeita sekä määritellään ilmoitusvelvollisuuk-
sia tai lupakäytäntöjä.

Laadittaessa alustavaa rakentamisaikataulua
on rakennuttajan huolehdittava siitä, että toi-
minnan luonne, työmaan koko sekä töihin ja
työvaiheisiin liittyvien vaarojen ja haittojen en-
naltaehkäisy otetaan huomioon suunniteltaessa
töiden ja työvaiheiden ajoitusta ja kestoa sekä
niiden yhteensovittamista. Vaikka rakennustyö-
maalla päätoteuttaja vastaa töiden ja työvaihei-
den yhteensovittamisesta turvallisuuden kan-
nalta, on rakennuttajan osaltaan huolehdittava
urakka-aikoja päättäessään, että päätoteuttajalle
jää riittävät toimintaedellytykset yhteensovitta-
misen osalta. Rakennustöitä varten on varattava
riittävästi aikaa niin, että työt voidaan tehdä yli-
päätään turvallisesti eikä päällekkäisillä tai pe-
räkkäisillä toiminnoilla vaaranneta työmaalla
työskentelevien turvallisuutta ja terveyttä.

Rakennuttaja ilmoittaa urakkaohjelmassa tai
muussa asiakirjassa rakennuttajan hankinnat ja
mahdolliset omat työt, jotta urakoitsija voi ottaa
nämä huomioon työjärjestystä suunnitellessaan.
Rakennuttaja laatii erillisurakointia koskevat
kirjalliset turvallisuussäännöt töiden yhteenso-
vittamiseksi, jotta kaikissa osaurakoissa työtur-
vallisuus tulee hoidettua asianmukaisesti. Laati-
miensa kirjallisten turvallisuussääntöjen lisäksi
on rakennuttajan toimitettava jokaista teke-
määnsä erillisurakkaa varten sitä koskeva tur-
vallisuusasiakirja, joka päivitetään aina ennen
uutta tarjouspyyntöä.

Rakennuttajan on nimettävä yhteiselle raken-
nustyömaalle aina päätoteuttaja. Päätoteuttajak-
si nimetään pääurakoitsija tai tämän puuttuessa
muu tehtävään pätevä toimija, joka käyttää työ-
maalla pääasiallista määräysvaltaa. Jos pääto-
teuttajaa ei ole nimetty, rakennuttaja vastaa
myös päätoteuttajalle kuuluvista velvollisuuk-
sista. Hankkeeseen nimetylle päätoteuttajalle

turvataan sopimuksin tosiasialliset toiminta-
edellytykset huolehtia velvollisuuksistaan ra-
kennustyömaalla.

Rakennustyömaalla ei voi olla samanaikai-
sesti useita päätoteuttajia, vaan päätoteuttajan
tehtävät kuuluvat yhdelle osapuolelle koko työ-
maan alueella. Rakennuttaja huolehtii tietojen ja
toimivaltuuksien siirtymisestä päätoteuttajalta
toiselle mikäli työmaalle joudutaan nimeämään
peräkkäisiä päätoteuttajia. Hyvä käytäntö kui-
tenkin on, että rakennuttaja valitsee päätoteutta-
jaksi sellaisen tahon, joka toimii työmaalla koko
sen keston ajan.

Työmaan hyvän turvallisuustason edellytyk-
senä on, että jokainen työmaalla työskentelevä
yritys ja sen työntekijä tietää omat työturvalli-
suustehtävänsä ja -velvoitteensa sekä myös te-
kee ja toteuttaa ne. Yhteisellä työpaikalla kaikki
osapuolet vaikuttavat työmaan työturvallisuu-
teen. Yritysten tulee tunnistaa ja osata arvioida
omat edellytyksensä toimia turvallisesti. Kes-
keisessä asemassa on jokaisen yrityksen oma
turvallisuusjohtamiskäytäntö.

Työturvallisuus on yksi urakoitsijan valinta-
peruste, jolla arvioidaan urakoitsijan osaamista
ja edellytyksiä tehtävien hoitamiseksi. Urakoit-
sijan turvallisuustoiminnan laatua voidaan arvi-
oida esimerkiksi Raksakymppi -menetelmällä.
Pääurakoitsijalta voidaan lisäksi edellyttää han-
kekohtaisesti TR/MVR -mittarin käyttöä ja aset-
taa TR/MVR -indeksille tavoitearvo.

Rakennuttaja voi edellyttää päätoteuttajaa
laatimaan työmaalle turvallisuusoppaan. Työ-
maan turvallisuusopas antaa työntekijöille pe-
rustiedot työmaan turvallisuudesta, vaadituista
toimintatavoista, turvallisuustiedottamisesta,
käytettävistä henkilönsuojaimista ja varusteista.
Tarvittaessa työmaan turvallisuusopas voidaan
laatia myös vieraskielisten työntekijöiden äidin-
kielellä.

Rakentamisen ohjaus
Rakentamisen ohjausvaiheessa rakennuttaja
valvoo ja ohjaa aktiivisesti turvallisuuden to-
teuttamista sekä tarvittaessa puuttuu laimin-
lyönteihin. Yksi keskeinen asia on turvallisuus-
tiedon välittyminen ja turvallisuusasioiden kä-
sittely ennen rakentamisen aloittamista ja edel-
leen rakennustyön aikana.

Rakennuttaja voi edellyttää pidettäväksi eril-
lisiä työturvallisuuspalavereita tai turvallisuus-
asiat voidaan käsitellä myös aloituspalaverissa.
Tällöin käsitellään turvallisuusasiakirjan tiedot,
mahdolliset turvallisuussäännöt töiden yhteen-
sovittamiseksi, muut rakennuttajan antamat työ-
turvallisuuteen liittyvät suunnitelmat ja ohjeet
sekä päätoteuttajan tekemät toimenpiteet ja
suunnitelmat turvallisuusasiakirjan pohjalta.
Tällä rakennuttaja pyrkii varmistamaan, että
kaikki osapuolet ovat tietoisia asiakirjojen sisäl-
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löstä, sovituista toimintatavoista ja tehtävistä
sekä osaavat hyödyntää annettuja tietoja jo työ-
maan aloitusvaiheessa.

Työmaakokouksissa työturvallisuusasiat
ovat jokaisen kokouksen asialistalla. Siten var-
mistetaan, että työturvallisuus on otettu huomi-
oon toteutus- ja työnsuunnitteluratkaisuista pää-
tettäessä. Asioiden käsittelyssä ovat mukana
myös ne osapuolet, joiden tehtävänä on viedä
turvallisuusasiat käytäntöön. Käsiteltävät työ-
turvallisuusasiat valmistellaan ennen kokousta
ja valmisteluun osallistuvat päätoteuttajan li-
säksi omalta osaltaan muut urakoitsijat, raken-
nuttaja, suunnittelijat sekä rakennustöiden val-
voja.

Urakan aloituspalaverin, -katselmuksen tai
erillisen työturvallisuuspalaverin asialistalla voi
olla esimerkiksi seuraavat asiat:
• turvallisuusasiakirjan tiedot
• turvallisuussäännöt töiden yhteensovittami-

seksi
• muut rakennuttajan antamat työturvallisuu-

teen liittyvät suunnitelmat ja ohjeet
– menettelyohjeet

• päätoteuttajan tekemät toimenpiteet ja suun-
nitelmat turvallisuusasiakirjan pohjalta
– riskienarvioinnit
– työmaan työturvallisuussuunnitelmat
– työmaa-alueen käytön suunnitelma (työ-

maan aluesuunnitelma)
– vaarallisten töiden ja työvaiheiden suunni-

telmat
– päätoteuttajan laatimat työmaan turvalli-

suusohjeet tai turvallisuusopas
– muut erityiset turvallisuussuunnitelmat,

esim.
– putoamissuojaussuunnitelma
– pölyntorjuntasuunnitelma
– paloturvallisuussuunnitelma
– työnaikaisten liikennejärjestelyjen suun-

nitelmat
– poistumis- ja pelastautumissuunnitelma

– muut päätoteuttajan tekemät turvallisuus-
toimenpiteet

– työturvallisuuden käytännön valvonta ja
seuranta (TR/MVR-mittaukset, käyttöönot-
totarkastukset jne.).

Turvallisuussuunnittelun lähtökohtana ovat ra-
kennuttajan turvallisuusasiakirjassa esitetyt
kohteen erityiset vaaratekijät. Rakennuttaja
edellyttää päätoteuttajaa tekemään järjestelmäl-
listä ja dokumentoitua rakennusvaiheen vaaro-
jen tunnistusta. Tarvittaessa vaarojen tunnistuk-
sessa on syytä tehdä yhteistyötä eri urakoitsijoi-
den, rakennuttajan ja suunnittelijoiden sekä tur-
vallisuusasiantuntijoiden kanssa. Apuna on
hyvä käyttää vaaralistoja, riskikarttoja ja omia
kokemuksia. Hankkeen alkuvaiheessa voidaan
vaarojen tunnistamisessa käyttää esimerkiksi
HAVAT-menetelmää, jota voi käyttää koko ra-
kennushankkeen vaarojen tunnistamisessa.

Yleissuunnittelu- ja tehtäväsuunnitteluvaihee-
seen on olemassa omat räätälöidyt menetelmät
ja lomakkeet.

Tehtäväsuunnitelmat, jotka sisältävät työn
turvallisen toteutuksen, laaditaan kirjallisina ai-
nakin kaikista niistä töistä ja työvaiheista, joihin
sisältyy erityisiä turvallisuus- ja terveysvaaroja.
Tällaisia ovat VNp 629/1994 liitteen 2 mukaiset
työt sekä hankkeen suunnitteluvaiheen riskien
arvioinnissa esille tulleet muut vaaralliset työ-
vaiheet. Näitä työturvallisuussuunnitelmia ovat
mm. elementtien asennussuunnitelma, panos-
tus- ja räjäytystöiden suunnitelma, kaivanto- ja
purkusuunnitelma. Turvallisuuden lisäksi tehtä-
väsuunnitelmissa on otettava huomioon myös
työn ergonominen toteutus. Rakennuttajan on
syytä edellyttää myös muita urakoitsijoita laati-
maan omalta osaltaan työmaan turvallisuutta
koskevia suunnitelmia (räjäytyssuunnitelma)
tai osallistuvat niiden laadintaan (esim. ele-
menttiasennussuunnitelma). Rakennuttaja voi
antaa menettelyohjeita turvallisuussuunnitelmi-
en laatimisesta, tarkastamisesta ja hyväksymi-
sestä.

Turvallisuussuunnitelmien tulee olla siinä
muodossa, että niitä voidaan käyttää helposti ja
niiden tiedot välittää kaikille osapuolille. Olo-
suhteiden, toteutussuunnitelmien ja työmenetel-
mien muuttuessa myös turvallisuussuunnitel-
mat tarkistetaan, niihin tehdään tarvittaessa
muutoksia ja ne pidetään ajan tasalla. Rakennut-
tajalla on velvollisuus varmistaa, että päätoteut-
taja on tehnyt kirjalliset työturvallisuutta koske-
vat suunnitelmat riittävässä laajuudessa ennen
rakennustöiden aloittamista. Samalla rakennut-
taja varmistaa, että myöhemmin tehtävästä tur-
vallisuussuunnittelusta on olemassa kokonais-
näkemys ja turvallisuusnäkökulma on sisälly-
tetty työmaan muuhun suunnitteluun. Raken-
nuttajan on hyvä olla selvillä työmaan turvalli-
suussuunnittelun tilasta ja tarkkailla sen tasoa ja
suunnitelmien toteutumista.

Rakennuttaja päivittää turvallisuusasiakirjan
tietoja turvallisuussuunnittelusta ja muutoksista
saatavilla tiedoilla. Rakennuttaja laatii turvalli-
suusohjeita sisältävän käyttö- ja huolto-ohjeen
ennen rakennustyön päättymistä. Käyttö- ja
huolto-ohjeeseen tulevia tietoja kerätään koko
hankkeen ajan. Kun kohteesta on määrätty laa-
dittavaksi käyttö- ja huolto-ohje (RakMK A4),
yleisesti huoltokirja, voidaan sisällyttää nämä
käyttöön liittyvät työturvallisuutta ja terveyttä
koskevat tiedot osaksi kyseistä ohjetta.

Työmaan kulkulupakäytännöt ja kuvalliset
henkilötunnisteet ovat osa työmaan hallintaa ja
turvallisuuden varmistamista. Kulkuluvan luo-
vutuksen edellytyksenä tulee olla työntekijän
luotettavasti toteutettu perehdyttäminen työ-
maan turvallisuuteen. Rakennuttajan on huoleh-
dittava, että jokaisella työmaalla työskentele-
vällä on näkyvillä henkilön yksilöivä kuvallinen
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tunniste, jossa on myös henkilön työnantajan
nimi. Rakennuttaja voi edellyttää työmaan työn-
tekijöitä esittämään myös työterveyskorttinsa
ennen töiden aloittamista. Rakennuttaja voi esit-
tää vaatimuksen kulkulupakäytännöstä ja työ-
turvallisuuskorttikoulutuksesta urakkaohjel-
massa. Näiden asioiden valvonta edellyttää huo-
lellista dokumentointia.

Rakennustyössä muutokset kuuluvat työn
luonteeseen. Työmaalla tulee olla toimivat
muutosten hallintamenettelyt, jotta vältetään
mahdolliset poikkeamat. Muutostilanteet aihe-
uttavat usein myös turvallisuusseurauksia, ellei
niihin olla varauduttu ennakolta. Lisä- ja muu-
tostöitä teetettäessä tulee työturvallisuus ottaa
huomioon, kuten muidenkin töiden osalta. Lisä-
ja muutostöiden vaikutukset työmaan turvalli-
suuteen tulee hallita, mikä edellyttää vaarojen
tunnistusta ja toteutuksen huolellista suunnitte-
lua. Erityisesti kantaviin rakenteisiin kohdistu-
vat muutostyöt, kuten reikien tekeminen kanta-
viin palkkeihin aiheuttaa helposti vaaratilantei-
ta. Muutostöiden sovittamiseen työmaan aika-
tauluun on myös syytä kiinnittää erityistä huo-
miota mm. töiden mahdollisen päällekkäisyy-
den tai jo käyttöönotetuista laitteista aiheutuvi-
en vaaratekijöiden johdosta. Työturvallisuusnä-
kökulmasta työmaan poikkeamia ovat sattuneet
vaaratilanteet ja työtapaturmat, jotka käsitellään
osana muita kokouksia tai erillisinä palavereina.

Rakennuttajan on syytä olla tietoinen työ-
maan turvallisuustilanteesta ja turvallisuuden
hallinnasta koko rakennusprosessin ajan. Ra-
kennuttajalla on tähän erilaisia keinoja. Raken-
nuttaja voi edellyttää turvallisuuteen liittyvien
asioiden dokumentointia ja säännöllistä rapor-
tointia, asioiden käsittelyä kokouksissa, poik-
keamista ja muutostiedoista raportointia sekä
tehdä omia työmaakäyntejä, keskustella ja ha-
vainnoida toimintaa.

Velvoitteista mahdollisuuksiin
Osalla rakennuttajista on omissa toimintata-
voissaan hyviä turvallisuuskäytäntöjä, jotka liit-
tyvät erityisesti rakentamisen valmisteluun ja
ohjaukseen. Kansainvälinen tarkastelu osoittaa,
että rakennusalalla on olemassa laajasti hyviä
käytäntöjä, jotka voitaisiin ottaa myös suoma-
laiseen rakennuttamiskulttuuriin. Suomalaises-
sa rakennuttamisessa vasta aletaan kehittää toi-
mivia uusia toimintatapoja turvallisuuden hal-
lintaan.

Rakennuttaja pystyy omalla ammattitaitoi-
sella toiminnallaan vaikuttamaan sekä raken-
nuskohteen toteutuksen aikaiseen että käytön
turvallisuuteen monin eri tavoin. Rakennuttaja
on se taho, jolla on mahdollisuus vaikuttaa kaik-
kiin rakennushankkeen aikana tehtäviin ratkai-

suihin. Olennaista on, että rakennuttaja tunnis-
taa kaikki työturvallisuustehtävänsä, suunnitte-
lee niiden toteutuksen, valitsee asiantuntevat to-
teuttajat ja toteuttaa ne sekä valvoo työturvalli-
suustehtävien toteuttamista. Rakennuttajan tär-
kein tehtävä on ohjata koko rakentamisproses-
sia, niin rakennuttamista kuin itse rakentamista-
kin hallitusti ja korkeiden turvallisuustavoittei-
den mukaisesti.

Rakennuttamiseen liittyviä keskeisiä lähtö-
kohtia ovat rakennushankkeen rakennuttajan
tunnistaminen (ammattitaito, edellytykset, val-
tuudet) tapauskohtaisesti sekä rakennuttajan
työturvallisuustehtävien tunnistaminen, organi-
sointi ja toteuttamisen varmistaminen. Tämä on
tärkeätä, sillä rakennuttamistehtäviä usein jae-
taan eri osapuolille, mutta tehtäviin ei aina liity
riittäviä toimivaltuuksia eikä varmentamis-
menettelyjä.

Keskeinen hyvä käytäntö on rakennuttajan
aktiivinen toiminta turvallisuusasioissa koko ra-
kennuttamisprosessissa, ei pelkästään rakenta-
misen valmisteluvaiheessa. Merkittävimmät ra-
kentamisen aikaiseen turvallisuuteen vaikutta-
vat ratkaisut tehdään ennen kuin varsinainen ra-
kennustyö alkaa. Nämä ratkaisut liittyvät tieto-
jen hankintaan, selvityksiin, suunnitteluun, to-
teutusratkaisuihin jne.

Rakennuttajan tulee asettaa selkeät turvalli-
suustavoitteet koko hankkeelle ja sen eri osa-
puolille sekä vaatia turvallista toimintaa jokai-
selta osapuolelta, myös itseltään. Työmaan tur-
vallisuus on korkeintaan sillä tasolla, mikä sille
on asetettu. Jos rakennuttaja ei osaa vaatia riittä-
vän laadukasta ja korkeatasoista toimintaa, eivät
rakentajat sitä ole yleensä valmiita omaehtoises-
ti ylittämään. Toisaalta, mitä paremmat lähtötie-
dot rakennuttaja pystyy antamaan suunnitteli-
joille ja rakentajille, sitä helpompi työmaan on
päästä työturvallisuudessa korkealle tasolle.
Hyvältä lähtötasolta on paremmat mahdollisuu-
det päästä hyviin tuloksiin. Matalalta lähtötasol-
ta on vaikeata päästä hyviin suorituksiin. To-
teuttajaorganisaatiollakin täytyy olla sekä osaa-
mista, tietoa, kykyä että hyvät johtamiskäytän-
nöt. Laatu- ja turvallisuustavoitteet ovat koko-
naisuus: jos turvallisuus on retuperällä, ei laatu-
kaan voi olla hyvää. Yhdistettäessä korkeat ta-
voitteet, vahvat lähtötiedot ja hyvät edellytykset
omaava toteuttajaorganisaatio on tuloksena hal-
littu ja laadukas lopputulos, johon voimme kaik-
ki olla tyytyväisiä.
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