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Työturvallisuuskoordinaattori ja
rakennuttajan asiakirjat uudessa
rakennustyön turvallisuusasetuksessa
Reijo S Lehtinen, RI
Asiamies, rakentamisen kehitys, työturvallisuus, Talonrakennusteollisuus ry
reijo.lehtinen@rakennusteollisuus.fi

Kesäkuun alussa 2009 tuli voimaan valtioneu-
voston asetus rakennustyön turvallisuudesta
(VNa 205/09). Asetuksella kumottiin valtioneu-
voston päätös rakennustyön turvallisuudesta,
valtioneuvoston asetus elementtirakentamisen
työturvallisuudesta sekä sosiaali- ja terveysmi-
nisteriön päätös työtelineiden ja putoamisen es-
tävien suojarakenteiden käytöstä rakennustyös-
sä. Keskeisimmät muutokset asetuksessa aiem-
piin säädöksiin nähden ovat, että
• rakennuttajaa koskevat velvoitteet on pantu

täytäntöön aiempaa sanatarkemmin raken-
nustyön turvallisuutta koskevan direktiivin
tekstin mukaisesti

• päätoteuttajaa koskevat velvoitteet ovat enti-
sellään perehdyttämistä ja muutamia työ-
maan turvallisuussuunnitelmia koskevia yk-
sittäisiä lisäyksiä lukuun ottamatta

• yleisiä työmaan työturvallisuutta koskevia
velvoitteita on täsmennetty muun muassa
henkilönsuojainten (kypärä, suojalasit, työ-
vaatetus), A-tikkaiden käytön ja pölynhallin-
nan osalta. Uutena asiana säädöksessä on tor-
ninostureiden käyttöä koskevat pykälät.

Asetuksella selkeytetään jo olemassa olevaa
vastuuta rakennuttajan työturvallisuusasioiden
koordinoinnista. Asetuksella ei kiristetä raken-
nuttajan vastuuta, vaan kyseessä on työturvalli-
suustehtävien hoidon henkilöityminen turvalli-
suuskoordinaattorille, jolle on luotava myös to-
siasiallinen mahdollisuus vaikuttaa turvalli-
suusasioiden hoitoon. Myös ennen asetuksen
voimaantuloa vastaavat velvollisuudet ja vastuu
ovat olleet rakennuttajalla.

Työturvallisuuslain (728/2002) yksittäisten
säädösten soveltaminen tapahtuu eri asetusten
kautta. Tästä seuraa, että esimerkiksi suojainten
käyttöä tulee tarkastella yhdessä työturvalli-
suuslain, henkilösuojainpäätöksen (VNp 1407/
1993) ja tämän rakennustyön turvallisuutta kos-
kevan asetuksen säädösten pohjalta.

Rakennuttaja vastaa osaltaan
työturvallisuudesta,
turvallisuuskoordinaattori
huolehtii rakennuttajan
tehtävistä
Rakennuttaja voi delegoida tehtävänsä ja aina-
kin osittain toimivaltaansa omassa rakennutta-
jaorganisaatiossaan turvallisuuskoordinaatto-
rille. Turvallisuuskoordinaattori -käsite ja tä-
män tehtävät perustuvat direktiiviin (92/57/
ETY) 2 ja 3 artiklaan. Tämä henkilö vastaa ra-
kennushankkeen valmistelu-, suunnittelu- ja to-
teutusvaiheessa turvallisuuteen ja terveyteen
liittyvien, rakennuttajalle säädettyjen toimenpi-
teiden yhteensovittamisesta.

Rakennustyön turvallisuutta koskevan ase-
tuksen 5 §:ssä Rakennuttajan turvallisuuskoor-
dinaattori ja rakennuttamistehtävät määritellään
perusvelvoitteet huolehtimisesta:
• Jokaisessa hankkeessa on nimetty työturval-

lisuuskoordinaattori.
• Koordinaattori on nimetty rakennuttajatehtä-

vää tai -tehtäviä hoitavalta taholta.
• Hänellä on riittävä pätevyys hankkeen vaati-

vuuteen nähden.
• Hänellä on asianmukaiset toimivaltuudet ja

edellytykset hoitaa tehtävää.
• Häntä koskevat huolehtimisvelvoitteet (teh-

tävät) ovat asetuksen 5–9 §:n mukaiset.
Tämä tarkoittaa käytännössä, että työturvalli-
suuskoordinaattoriksi ei voida nimetä työtä suo-
rittavan osapuolen eli urakoitsijan henkilöä, jol-
la on jo työnantajan ja työmaajohdon asemasta
johtuvat työturvallisuusvelvoitteet ja -vastuut.

Rakennuttajan tehtävänä työturvallisuusasi-
oissa on tämän jälkeen varmistaa, että turvalli-
suuskoordinaattori huolehtii tälle kuuluvista
tehtävistä.

Toteutusmuodoissa, joissa suunnittelu ja ra-
kentaminen ovat samalla osapuolella, kuten
KVR-, S&T- ja Design Build -urakoissa, turval-
lisuuskoordinaattoriksi nimitetään
• rakennuttajalähtöisissä hankkeissa tämän or-

ganisaatiosta, omasta tai erikseen hankkee-356

R
ak

en
ta

ja
in

 k
al

en
te

ri 
20

10
  |

  ©
 R

ak
en

nu
st

ie
to

sä
ät

iö
 R

TS
, R

ak
en

nu
st

ie
to

 O
y 

ja
 R

ak
en

nu
sm

es
ta

rit
 ja

 in
si

nö
ör

it 
A

M
K

 R
K

L 
ry



seen hankitusta, tarvittavan pätevyyden omaa-
va henkilö

• urakoitsijalähtöisessä hankkeessa henkilö,
jolla aidoimmin on rakennuttajatehtävä, ku-
ten projektipäällikkö tai suunnittelupäällik-
kö. Hankkeen jatkovaiheessa hän voi olla to-
teuttavassa työmaaorganisaatiossa, mutta
tehtävä tulee olla edelleen siten määritelty,
että hän voi vaikuttaa suunnittelusopimuk-
seen ja suunnittelun sisältöön mahdollisen
muutossuunnittelun tai tarvittavien lisätoi-
meksiantojen osalta.

Säädös ei estä henkilön vaihtamista projektin eri
vaiheissa. Tärkeintä on työturvallisuustehtäviin
liittyvän osaamisen oikea-aikainen ja -sisältöi-
nen liittäminen projektin ohjauksen osaami-
seen.

Nimeäminen on aina syytä tehdä kirjallisena
joko urakkaohjelmassa tai erillisellä nimeämis-
asiakirjalla, mikä toimitetaan tiedoksi kaikille
työmaan osapuolille.

Työturvallisuuskoordinaattorin
tehtävät rakentamisen eri
vaiheissa

Hankkeen ja suunnittelun
valmistelu
Rakennuttajan on nimettävä pätevä rakennutta-
jan turvallisuuskoordinaattori.

Suunnitteluvaiheessa rakennuttajan on omas-
sa toiminnassaan (erityisesti päätöksenteot)
huomioitava seuraavat työturvallisuusasiat
• budjettisuunnittelussa riittävät varaukset tut-

kimuksiin, selvityksiin, töiden tekemiseen
turvallisesti, valvontaan yms.

• aikataulusuunnittelussa riittävät varaukset
tutkimuksiin, selvityksiin, töiden vaiheistuk-
seen yms.

• projektisuunnittelussa työturvallisuusasiat
(muistettava korjausrakentamisen erityispiir-
teet).

Sen lisäksi on huolehdittava ja valvottava, että
hankkeeseen palkatut suunnittelijat ottavat huo-
mioon suunnittelutyössä rakennustyön toteutta-
misen siten, että rakennustyö voidaan tehdä tur-
vallisesti ja aiheuttamatta haittaa työntekijöiden
terveydelle ja turvallisuudelle, ja että turvalli-
suuskoordinaattori huolehtii hänelle kuuluvista
tehtävistä.
• HUOM. vaativissa hankkeissa on noudatetta-

va rakenteellisen turvallisuuden erityisme-
nettelyä (RakMK A1), jos virheestä voi seu-
rata suuronnettomuuden vaara. Tällöin ra-
kenteellisen turvallisuuden ja työturvallisuu-
den tarkastelut yhtyvät pääosiltaan.

Rakennuttajan on osoitettava kirjallisesti, että
• työturvallisuusasiat on organisoitu hankkees-

sa
• työturvallisuusasiat on huomioitu suunnitte-

lussa
• rakennuttaja on tunnistanut tulevan työmaan

vaarat
• riskien ehkäisy on huomioitu suunnittelussa.
Tällaisia kirjallisia aineistoja voivat olla mm.:
• työturvallisuuden kannalta tarpeellisten tut-

kimusten teettäminen (vaaralliset aineet,
maaperä, rakennusolosuhdeselvitykset yms.)

• suunnittelukokouksen pöytäkirjamerkinnät
• tarvittavat erillispalaverit työturvallisuudesta

suunnitteluryhmän kesken
• työtapaselvitykset, työkokeet yms.
• työsuojeluviranomaisten kanssa käydyt pala-

verit tai lausuntopyynnöt tms.

Rakentamisen valmistelu
Rakennuttajan on nimettävä päätoteuttaja.

Rakennuttajan on laadittava turvallisuusasia-
kirja ja varmistettava, että kaikissa asiakirjoissa
on otettu huomioon rakennustyön turvallisuus
(VNa 8 §).

Rakennuttajan on laadittava rakennustyön to-
teutusta varten kirjalliset turvallisuussäännöt
(VNa 8 §).

Rakennuttajan on laadittava työmaata koske-
vat kirjalliset menettelyohjeet, jotka sisältävät
töiden ajoituksen, erityisiä työmenetelmiä kos-
kevat vaatimukset, aliurakoinnin järjestämisen
menettelyt ja työhygieenisiä mittauksia työnan-
tajien osalta koskevat menettelyt (VNa 8 §).

Rakentaminen
Päätoteuttaja on yhteisellä rakennustyömaalla
pääasiallista määräysvaltaa käyttävä työnantaja
(päätyönantaja) riippumatta hankkeen toteutus-
muodosta. Päätoteuttajalla on huolehtimisvel-
vollisuus (työturvallisuusvastuu) työmaan ylei-
sistä turvallisuusasioista, kuten eri toimijoiden
töiden yhteensovittamisesta, työpaikan liiken-
teen ja liikkumisen järjestelyistä sekä työpaikan
yleissuunnittelusta.

Rakennuttaja, suunnittelijat, muut työnanta-
jat ja itsenäiset työnsuorittajat on velvoitettu ku-
kin omalta osaltaan sekä yhteistoiminnassa
muiden kanssa huolehtimaan siitä, että työmaal-
la työskentelevien turvallisuus ja terveys voi-
daan turvata.

Rakennuttajalla on myötävaikutus- ja huo-
lehtimisvelvollisuus:
• varmistettava, että

– työturvallisuusasiakirjan tiedot on huomi-
oitu

– päätoteuttaja on laatinut tarvittavat työtur-
vallisuussuunnitelmat

Työturvallisuuskoordinaattori ja rakennuttajan asiakirjat uudessa rakennustyön
turvallisuusasetuksessa
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– päätoteuttaja on hoitanut ennakkoilmoituk-
set ja muut viranomaisasiat (esim. louhinta-
työt, kaivutyöt, telinetarkastukset yms.)

– päätoteuttaja hoitaa jatkuvasti työturvalli-
suusvelvoitteensa

– työturvallisuusasiakirjan tiedot välitetään
suunnittelijoille ja päätoteuttajalle

– em. tiedot ja niistä johtuvat turvallisuustoi-
menpiteet käsitellään ennen rakennustyön
alkua.

• huolehdittava, että
– kaikki osapuolet työmaalla ovat saaneet

työmaan turvallisuustiedot (turvallisuus-
asiakirja)

– työmaalla käytetään henkilötunnisteita
– työturvallisuustiedot pidetään ajan tasalla
– aktiivinen ja jatkuva valvonta sekä ohjaus-

toimenpiteet hoidetaan ja laiminlyönteihin
puututaan.

Rakennuttaja huolehtii työturvallisuusasioista
ja kirjaa ne mm.:
• aloituskokouksessa ja tarvittaessa työturval-

lisuuskokouksessa
• pitää mahdolliset erityiskatselmukset
• ensimmäisessä työmaakokouksessa
• muissa työmaakokouksissa.

Turvallisuuskoordinaattorin
pätevyys
Turvallisuuskoordinaattorille ei ole rakennus-
työn turvallisuutta koskevassa asetuksessa ase-
tettu pätevyysvaatimusta. Käytännössä turvalli-
suuskoordinaattorin tehtävät ovat nimikkeen
mukaisesti koordinointitehtäviä ja edellyttävät
projektinjohdollista osaamista, mikä voidaan
arvioida hankkeen laajuuden ja laadun perus-
teella.

Projektinjohdollisen osaamisen lisäksi työ-
turvallisuuskoordinaattorin osaamisvaatimuk-
siin kuuluu työturvallisuusmääräysten laaja-
alainen tuntemus sekä hanketyyppiin liittyvien
erityisohjeiden ja toimintatapojen tunteminen ja
osaaminen. Tällaisia ohjeita voivat olla muun
muassa Ratun tuotannonsuunnitteluun liittyvät
ohjeet, vesi- ja ympäristöhallinnon tai ratahal-
linnon työturvallisuutta koskevat ohjeet.

Turvallisuuskoordinaattorin
vastuu ja vakuutusten
korvauspiiri
• työturvallisuuslain mukainen vastuu työtur-

vallisuusrikkomuksesta ja rikoslain mukainen
vastuu työturvallisuusrikoksesta on henkilö-
kohtaista ja tätä vastuuta ei voida vakuuttaa

• vastuu edellyttää velvollisuuksien vastaista
tekoa tai laiminlyöntiä, huolellisesti toimien
vastuuta ei synny

• mikäli turvallisuuskoordinaattori suorittaa
huolellisesti asetuksessa rakennuttajan vas-
tuulle määritellyt turvallisuutta ja terveyttä
koskevat toimenpiteet, ei hän voi joutua työ-
turvallisuudessa ilmenevistä puutteista johtu-
vista vahingoista henkilökohtaiseen vastuu-
seen

• tehtävien kirjallinen dokumentointi on tärke-
ää huolellisuuden jälkikäteen todentamiseksi

• rakennuttajan tulee valvoa, että turvallisuus-
koordinaattori suorittaa tehtävänsä

• erilaiset toiminnan vastuuvakuutukset ja kon-
sulttivakuutukset kattavat yleensä tehtävän
virheellisyydestä tai puutteellisesta suoritta-
misesta toiselle aiheutuneet henkilö- ja esine-
vahingot

• vastuuvakuutuksen ehdot ja kattavuus tulee
tarkistaa omasta vakuutusyhtiöstä

• työturvallisuustehtäviä voidaan delegoida,
mutta vastuuta niistä ei voida siirtää.

Turvallisuuskoordinaattorin
tehtävät
Turvallisuuskoordinaattorin tulee
• tosiasiallisesti itse hoitaa tehtävää
• osallistua henkilökohtaisesti rakennushank-

keessa järjestettäviin suunnittelukokouksiin,
aloituskokoukseen ja työmaakokouksiin sekä
osaltaan huolehtia, että niissä edellytetyt työ-
turvallisuutta koskevat velvoitteet tulevat
suoritetuiksi

• varmistaa hankkeen eri osapuolten välinen
yhteistyö työturvallisuutta koskevissa asiois-
sa.

Turvallisuuskoordinaattorin tulee huolehtia,
että rakennushankkeen
• suunnittelijoilla on kirjallinen toimeksianto

työturvallisuuden huomioon ottamisesta
suunnittelussa

• suunnittelijoille on määritelty tarvittava osal-
listuminen työmaakokouksiin, turvallisuus-
selvityksiin ja työmaan toteutussuunnitelmi-
en tarkastamiseen

• suunnittelijoilla on käytettävissä tarvittavat
lähtötiedot

• lähtötiedot ovat ajan tasalla
• lähtötiedot on saatettu myös urakoitsijoiden

tietoon
• rakennussuunnitelmissa on otettu huomioon

työturvallisuuden edellyttämät tekniset rat-
kaisut (siirrot, nostot, asennettavuus, turvara-
kenteiden kiinnitys asennusvaiheessa, raken-
teiden huolto ja kunnossapito jne.)

Työturvallisuuskoordinaattori ja rakennuttajan asiakirjat uudessa rakennustyön
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• hankkeeseen on laadittu
– kirjallinen turvallisuusasiakirja,
– kirjalliset turvallisuussäännöt
– kirjalliset menettelyohjeet

• em. asiakirjojen täytäntöönpanoa seurataan
• em. asiakirjoja pidetään ajan tasalla
• kaikilla urakoitsijoilla (erityisesti osaura-

kointi) on tieto siitä, mikä osuus vaadittavista
turvallisuussuunnitelmista on heidän vastuul-
laan

• eri alojen urakoitsijoiden yhteistyö on järjes-
tetty (osaurakointi)

• aikataulussa on turvalliselle työnsuorituksel-
le varattu riittävästi aikaa

• tarvittavat työmaan turvallisuussuunnitelmat
on tehty

• turvallisuussuunnitelmien laatu ja laajuus on
riittävä

• turvallisuussuunnitelmat on todettu keske-
nään yhteensopiviksi ja ristiriidattomiksi

• turvallisuussuunnitelmat on todettu viran-
omaismääräykset täyttäviksi

• korjaus- tai muutostyössä ilmi tulevien seik-
kojen vaikutus on otettu huomioon turvalli-
suussuunnittelussa

• muutossuunnittelu sovitetaan yhteen toteu-
tuksen kanssa

• muutosten edellyttämä hyväksyntä on tarvit-
taessa järjestetty

• työmaalla käytetään henkilötunnisteita
• valmistuttua rakennuskohteen ylläpitoon,

huoltoon, kunnossapitoon ja korjaamiseen
liittyvät työturvallisuutta koskevat käyttö- ja
huolto-ohjeet on laadittu.

Turvallisuuskoordinaattorin tulee tehdä pääto-
teuttajan kanssa yhteistyötä työturvallisuutta
koskevassa suunnittelussa.

Kirjalliset
turvallisuusasiakirjat
Työturvallisuusasiakirjaa koskevan 8 §:n 1 mo-
mentin tarkoittamassa työturvallisuusasiakir-
jassa on selvitettävä ja esitettävä kyseisen ra-
kennushankkeen keskeiset vaarat. Momentin si-
sältö on säilytetty entisellään. Säädös korostaa
sitä, että työturvallisuusasiakirjan laadinta ei ole
kertaluonteinen toimenpide, vaan se täydentyy
rakentamisprosessin etenemisen mukaan. Tämä
tarkoittaa että turvallisuuskoordinaattorin on
osaltaan huolehdittava turvallisuusasiakirjan
päivittämisestä ja kohdistamisesta aina uutta
urakkaa varten.

Turvallisuussääntöjä käsittelevän 8 §:n 2 mo-
mentissa tarkoitetulla kirjallisia turvallisuus-
sääntöjä koskevalla säädöksellä tavoitellaan
sitä, että rakennuttaja

• kertoo tahtonsa ja tavoitteensa vaadittavasta
työturvallisuustasosta ja sen seurannasta, yh-
teistoimintaan liittyvistä tehtävistä, kokouk-
sien järjestämisestä sekä turvallisuussuunni-
telmien käsittelytavoista

• hoitaa muun rakennuttajan vastuulla olevan
työturvallisuuteen ja työterveyteen liittyvän
järjestämisen.

Kirjallisia menettelyohjeita käsitellään asetuk-
sen 8 §:n 3 momentissa ja ne ovat sisällöltään
varsin pitkälle jo nyt teollisuuskohteissa nouda-
tettuja menettelyohjeita ja työmaaoppaita sisäl-
täen
• töiden ajoituksen
• erityisiä työmenetelmiä koskevat vaatimukset
• aliurakoinnin järjestämisen menettelyt
• työhygieenisiä mittauksia koskevat menette-

lyt.
Työturvallisuusasiakirjaa, turvallisuussääntöjä
ja menettelytapaohjeita koskevat ohjeet on aiem-
min julkaistu RT-ohjekortissa RT 16-10699
Urakkarajaliitteen laadinta, talonrakennustyö
siten, että turvallisuusasiakirja on luvussa 3 ja
turvallisuussäännöt ja menettelyohjeet sitä seu-
raavissa luvuissa. Urakkarajaliitteen luku 3 on
edelleen käyttökelpoinen, mutta muilta osin tar-
vittaneen ohjeen uusimista hankekohtaisesti.

Asetuksen soveltaminen
korjausrakentamiseen ja
kunnossapitoon
Korjausrakentamishankkeissa ja kunnossapito-
töissä tulee edellä mainittuja määräyksiä nou-
dattaa hankkeen laajuuden ja vaativuuden mu-
kaisesti soveltaen.

Koordinaattori tulee aina asettaa esimerkiksi
kiinteistöyhtiöiden korjaus- ja kunnossapitotyö-
hön, missä työt voivat olla työtehtävinä pieni-
muotoisia, mutta sisältävät usein huomattavia
vaaroja, kuten asbestityötä. Esim. valtioneuvos-
ton päätöksessä asbestityöstä (1380/1994) on
säädetty velvoite rakennuttajalle selvittää puret-
tavissa rakenteissa olevan asbestin laatu, määrä
ja sijainti sekä sen pölyävyys sitä käsiteltäessä
tai purettaessa. Rakennuttajan on huolehdittava,
että nämä tiedot kirjataan tässä kohdassa tarkoi-
tettuun asiakirjaan. Rakennuttajan on edellytet-
ty nimenomaan varmistavan, ettei purettavissa
kohteissa ole asbestia, tai huolehtivan siitä, että
purkutyö tehdään asbestipurkutyönä. Esimer-
kiksi korjausrakennushankkeissa rakentamisen
myötä täydennetään asiakirjoihin vaarallisten
aineiden todelliset sijainnit ja määrät sekä ra-
kenteiden ominaisuudet. Tällöin korjausraken-
tamisessa erityisen merkityksellistä voi olla
myös jätteen kerääminen, pölyntorjunta, vaaka-
siirrot ja palosuojelutoimenpiteet.
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Liite 1
Eräitä keskeisiä rakennuttajaa koskevia
työturvallisuusvelvoitteita
Rakennustyön turvallisuudesta annettu valtioneuvoston asetus (205/2009) on ollut voimassa
1.6.2009 alkaen.

Valtioneuvoston asetus rakennustyön turvallisuudesta (205/2009)
http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2009/20090205
Statsrådets förordning om säkerheten vid byggarbeten (205/2009)
http://www.finlex.fi/sv/laki/alkup/2009/20090205

Uusia velvoitteita ovat seuraavat rakennuttajan turvallisuuskoordinaattorin tehtävät
VNa (205/2009) 5 §:n 1 momentin mukaan

”Rakennuttajan on nimettävä jokaiseen rakennushankkeeseen hankkeen vaativuutta vastaava
pätevä turvallisuuskoordinaattori.”

VNa (205/2009) 5 §:n 1 momentin mukaan
”Turvallisuuskoordinaattorin on huolehdittava 5–9 §:ssä tarkoitetuista turvallisuutta ja ter-
veellisyyttä koskevista toimenpiteistä. Rakennuttajan on huolehdittava siitä, että turvallisuus-
koordinaattorilla on riittävä pätevyys, asianmukaiset toimivaltuudet ja muut edellytykset huo-
lehtia kyseessä olevasta rakennushankkeesta. Rakennuttajan on varmistettava, että turvalli-
suuskoordinaattori huolehtii tälle kuuluvista tehtävistä.”

VNa (205/2009) 5 §:n 3 momentin mukaan
”Turvallisuuskoordinaattorin on tehtävä yhteistyötä päätoteuttajan kanssa rakentamisen tur-
vallisuutta koskevassa suunnittelussa ja rakennustyön toteuttamisessa.”

VNa (205/2009) 6 §:n 1 momentin mukaan
”Rakennuttajan on nimettävä yhteiselle rakennustyömaalle päätoteuttaja. Kun rakennustyö-
maalle ei ole nimetty päätoteuttajaa, vastaa rakennuttaja myös päätoteuttajalle kuuluvista vel-
vollisuuksista.

Rakennuttajan tähänkin asti voimassa olleina tehtävinä ovat seuraavat asetuksen (205/2009) tehtä-
vät  VNa (205/2009) 6 §:n 2 momentin mukaan

”Päätoteuttajan tehtävistä huolehtivalla on oltava riittävä pätevyys ja asiantuntemus huolehtia
päätoteuttajalle säädetyistä työturvallisuustehtävistä ottaen huomioon rakennushankkeen
olosuhteet, ominaisuudet ja muut rakennustyön turvallisuuteen vaikuttavat tekijät sekä tosi-
asialliset toimivaltuudet huolehtia päätoteuttajalle säädetyistä velvoitteista.”

Edelleen VNa (205/2009) 7 §:n 1 momentin mukaan
”Rakennuttajan on huolehdittava, että rakennushanketta suunniteltaessa ja valmisteltaessa
arkkitehtonisessa, rakennusteknisessä ja teknisten järjestelmien suunnittelussa sekä raken-
nushankkeen toteuttamisen järjestelyihin liittyvässä suunnittelussa otetaan huomioon raken-
nustyön toteuttaminen siten, että työ voidaan tehdä turvallisesti ja aiheuttamatta haittaa työn-
tekijöiden terveydelle.”

Edelleen VNa (205/2009) 7 §:n 2 momentin mukaan
”Rakennuttajan on huolehdittava, että vaarojen ja haittojen ennaltaehkäisy otetaan huomioon
suunniteltaessa töiden ja työvaiheiden ajoitusta, kestoa ja niiden yhteensovittamista.

Suunnittelutoimeksiannon velvoitteita on tarkennettu siten, että VNa (205/2009)
7 §:n 4 momentin mukaan

”Rakennuttajan on suunnittelutoimeksiannossa edellytettävä suunnittelijoilta työturvallisuu-
den huomioon ottamista rakentamisessa, ja siinä on annettava sellaiset tiedot, joita suunnitteli-
ja tarvitsee työturvallisuuslain 57 §:n mukaisen vastuunsa toteuttamisessa.
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Elementtirakentamisessa vastaavan rakennesuunnittelijan on huolehdittava, että rakenne-
suunnitelmat ja erityissuunnitelmat ovat asennustyön turvallisuuden kannalta ristiriidattomat
ja muodostavat kokonaisuuden, joka täyttää elementtirakentamisen toteutuksen sille asetta-
mat työturvallisuusvaatimukset.”

Rakennuttajan asiakirjan sisältöä koskevat velvoitteet ovat säilyneet samankaltaisina. Turvallisuus-
sääntöjä ja menettelyohjeita koskevia velvoitteita on tarkennettu. VNa (205/2009) 8 §:n 1 momentin
mukaan

”Rakennuttajan on laadittava rakentamisen suunnittelua ja valmistelua varten turvallisuus-
asiakirja, jossa on: 1) selvitettävä ja esitettävä toteutettavan rakennushankkeen ominaisuuk-
sista, olosuhteista ja luonteesta aiheutuvat vaara- ja haittatekijät sekä rakennushankkeen to-
teuttamiseen liittyvät työturvallisuutta ja työterveyttä koskevat tiedot; tällöin on selvitettävä ja
tunnistettava myös vaara- ja haittatekijät, jotka koskevat liitteessä 2 tarkoitettuja töitä; sekä
2) otettava huomioon työmaahan liittyvä teollinen tai muu siihen rinnastettava toiminta.”

VNa (205/2009) 8 §:n 3 momentin mukaan
”Rakennuttajan on laadittava työmaata koskevat kirjalliset menettelyohjeet, jotka sisältävät
töiden ajoituksen, erityisiä työmenetelmiä koskevat vaatimukset, aliurakoinnin järjestämisen
menettelyt ja työhygieenisiä mittauksia työnantajien osalta koskevat menettelyt.
Rakennuttajan on huolehdittava tässä pykälässä tarkoitettujen asiakirjojen täytäntöönpanon
seurannasta.”

Rakennuttajan on pidettävä 7 ja 8 §:ssä tarkoitettujen asiakirjojen tiedot ajan tasalla.
VNa (205/2009) 9 §:n 3 momentin mukaan

”Rakennuttajan on huolehdittava, että 7 ja 8 §:ssä tarkoitettujen kirjallisten asiakirjojen tiedot
ja niiden muutokset välitetään suunnittelijoille ja päätoteuttajalle sekä että tiedot, suunnitel-
mat ja niistä johtuvat turvallisuustoimenpiteet käsitellään yhteistyössä näiden kanssa ennen
rakennustyön alkua ja tarvittaessa rakennustyön aikana.”

Edelleen rakennuttajan on varmistettava 9 §:n 3 momentin mukaan, että päätoteuttaja on tehnyt 10
ja 11 §:ssä tarkoitetut suunnitelmat sekä 9 §:n 4 momentin mukaan on voimassa rakennuttajan vel-
vollisuus, että työturvallisuuslain 52 a § säätää yhteisellä rakennustyömaalla työskentelevän henki-
lön tunnisteesta. Uutena velvoitteena 71 §:n 5 momentti säätää, että

”Yhteisellä rakennustyömaalla on työhygieenisten mittausten menettelyistä annettava ohjeet
8 §:n 3 momentissa tarkoitetuissa rakennuttajan laatimissa menettelyohjeissa ja 10 §:n 4 mo-
mentissa tarkoitetuissa päätoteuttajan laatimissa turvallisuussuunnitelmissa.”
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