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1. YLEISTÄ 

Rakennustyön turvallisuudessa, sen toteuttamisessa, huolehtimisessa ja seuran-
nassa tulee aina noudattaa kaikkia työturvallisuutta koskevia lakeja, asetuksia, vi-
ranomaismääräyksiä ja -ohjeita. 

 

1.1  Turvallisuusasiakirjan tarkoitus 

Turvallisuusasiakirja on rakennustyön turvallisuudesta annetun valtioneuvoston 
päätöksen Vna 205/2009 8 § 2. ja 3. mom. edellyttämien rakennustyön suunnittelua 
ja valmistelua varten laadittujen turvallisuussääntöjen ja menettelyohjeiden yhteinen 
asiakirja. 

Asiakirjan tarkoituksena on esittää rakennushankkeen ominaisuuksista ja luontees-
ta aiheutuvat vaara- ja haittatekijät sekä antaa sen toteuttamiseen liittyvät tarpeelli-
set turvallisuustiedot. Turvallisuusasiakirja on urakkaohjelman liite ja se täydentää 
teknisten asiakirjojen työsuoritusta koskevia määräyksiä. 

MVR -mittausindeksin tavoitetaso on kaikilla osa-alueilla 90 %. 

Minimitavoite turvallisuuden suhteen on, ettei vakavia tapaturmia tapahdu.  

Urakoitsijan tulee tutkia kaikki tapaturmat ja raportoida ne myös rakennuttajalle ”0-
tapaturmaa”-ajattelun periaatteiden mukaan. 

 

1.2  Rakennuttaja ja turvallisuuskoordinaattori 

Rakennuttajana hankkeessa toimii: 

- Hattulan kunta, Tekninen yksikkö, Liikenneväylät ja muut yleiset alueet 

Rakennuttaja nimeää hankkeeseen Vna 205/ 2009 § 5 mukaisesti turvallisuuskoor-
dinaattorin, joka vastaa hankkeen turvallisuuteen ja terveyteen liittyvien rakennutta-
jalle säädettyjen toimenpiteiden yhteensovittamisesta.  

Turvallisuuskoordinaattorin ohella rakennuttajan puolelta työturvallisuusasioita hoi-
tavat myös hankkeen projektinhoitaja ja valvoja. 

Rakennuttajan edustaja kuittaa aina kaikki päätoteuttajalta saamansa työturvallisuu-
teen liittyvät suunnitelmat, raportit, muistiot yms. työmaakokouspöytäkirjan kohtaan 
”Työturvallisuus”. 
 

1.3  Päätoteuttaja  

Rakennuskohteeseen valittu pääurakoitsija vastaa valtioneuvoston päätöksen 
Vna 205/2009 § 6 mukaisista päätoteuttajan velvollisuuksista. 

Tilaajalle / rakennuttajalle ei siirry tämän asiakirjan tai muiden urakka-asiakirjojen 
kautta mitään päätoteuttajan työmaata koskevia velvoitteita. 

 

1.4  Työturvallisuussuunnittelu 

Tämän rakennuttajan laatiman turvallisuusasiakirjan sisältämien turvallisuussääntö-
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jen ja menettelyohjeiden sekä yleisen turvallisuuslainsäädännön pohjalta päätoteut-
taja laatii työmaalle yhteiset turvallisuusohjeet ja työturvallisuussuunnitelmat 
Vna 205/2009 § 10 mukaisesti. Päätoteuttaja vastaa ja huolehtii, että jokainen sekä 
omaan että sivu- tai aliurakoitsijoiden henkilöstöön kuuluva on perehdytetty näihin 
työmaan turvallisuusohjeisiin ennen heidän tuloaan työmaalle. Työntekijän käyttämä 
kieli ei saa estää perehdyttämistä eikä työturvallisuus asioiden toteutumista. 

Suunnitelman tulee olla toteutuskelpoinen ja yksilöity. Päätoteuttajan tulee läpi-
käydä yksityiskohtaisesti muiden työmaalla toimivien urakoitsijoiden kanssa töiden 
työturvallisuus- ja terveysnäkökohtien yhteen sovitettavuus. 

Laadittu turvallisuussuunnitelma on toimitettava turvallisuuskoordinaattorille ja tilaa-
jalle / rakennuttajalle. Rakennuttaja kuittaa suunnitelman vastaanoton kirjallisesti 
työmaakokouspöytäkirjaan. 

Päätoteuttajan on pidettävä työturvallisuussuunnitelma työmaan aikana ajan tasalla 
ja päivitettävä se tarpeen mukaan. Rakennuttajan turvallisuusasiakirjaan tekemät 
muutokset on huomioitava työturvallisuussuunnitelmassa. 

Kaikki työmaalla toimivat urakoitsijat ja toimittajat ovat velvollisia noudattamaan 
päätoteuttajan antamia ohjeita töiden järjestelyistä sekä osallistumaan tämän järjes-
tämään opastukseen ja työmaan turvallisuusohjeisiin perehdyttämiseen.  Päätoteut-
tajan tulee huolehtia siitä, ettei kenenkään työmaalla toimivan käyttämä kieli ole es-
teenä tämän velvoitteen täyttymiseen.  

Turvallisuussuunnittelussa on kiinnitettävä erityistä huomiota ainakin seuraaviin 
seikkoihin: 

- työmaan järjestelyt ja niiden ylläpito (ajantasallapito) 
- työalueen ahtaus 
- liikenne, kevyt liikenne 
- putoamis/ hukkumisvaara 
- vedenalaiset työt pyritään tekemään kuivatyönä 
- maapohjan kantavuus ja kaivantojen tuenta 
- rakennustyön aikainen sähköistys ja valaistus 
- työmenetelmät 
- koneiden ja laitteiden käyttö, siirrot, säilytys tai pysäköinti 
- sillan kantavuus 
- nostotyöt ja siirrot 
- pölyn minimointi ja leviämisen ehkäisy 
- työhygieenisten mittausten menettelyt 
- purkutyöt 
- eri töiden ja työvaiheiden tosiasiallinen ajoitus ja kesto sekä niiden yhteen-

sovittamisen järjestäminen rakennustöiden edistymisen mukaan 
- eri töiden ja työvaiheiden yhteensovittaminen rakennustyömaalla tai ra-

kennustyön vaikutuspiirissä toteutettavan kaupallisen toiminnan, muiden 
vastaavien työtoimintojen ja yleisen liikenteen kanssa 

- vaaraa aiheuttavat johdot kaapelit ja putket/ putkistot ja sähkökaapelit 
- henkilösuojainten käyttötarpeet ja -ajankohdat  
- toiminta tapaturmissa ja onnettomuustilanteissa 
- terveydelle tai ympäristölle vaarallisten ja haitallisten aineiden kanssa 

työskentely ja niiden käsittely 
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- vaaralliset työvaiheet ja työt ja niihin liittyvät suunnitteluvelvoitteet 
- työskentely telineellä tai nostolaitteessa korkealla maanpinnasta 
- työskentely lautalta 
- materiaalien varastointi 
- sosiaalitilat, ensiapuvälineet, työmaan osoite pelastuslaitokselle 
- jätehuolto, jätteet, vaaralliset jätteet 
- muotit, telineet ja suojaukset 
- jyrkät keilat sekä luiskat 

 

Työskentelyolosuhteissa on lisäksi kiinnitettävä huomiota seuraaviin seikkoihin: 

 
- sää, keli, valaistus, tuuli, sade 
- kirkkaus, pimeys, häikäisy 
- lämpötila, kylmyys ja kuumuus 
- pöly, melu, tärinä 
- palovaaralliset työt 
- työn kuormittavuus, työn raskaus, pitkät työvuorot 
- työskentelyn erityispiirteet (korkealla, ahtaissa paikoissa, telineillä, nosto-

kalustolla) 
- työskentelyrajoitukset (liikennejärjestelyt, rakenteet, vesistöliikenne) 
- työskentely tukemattomassa ja/ tai tuetussa kaivannossa tai sen läheisyy-

dessä 
- työskentely purettavien rakenteiden läheisyydessä 
- työn kuormittavuus, työn raskaus 
- työskentelyrajoitukset (liikennejärjestelyt ja rakenteet) 
- työmaa-alueilla voi työskennellä useita toimijoita samanaikaisesti, minkä 

vuoksi tiedonkulun varmistaminen on tärkeää 
 

Mikäli työtä ei voida suorittaa rakennuttajan edellyttämien suunnitelmien mukaisesti, 
on päätoteuttajan ilmoitettava töiden, työvaiheiden ja olosuhteiden muutoksista ra-
kennuttajalle. 

 

1.5  Päätoteuttajan ennakkoilmoitus työsuojeluviranomaisille 

Päätoteuttajan tulee tehdä ennen töiden aloittamista Vna 205/2009:n 4 §:n mukai-
sesti työmaasta ennakkoilmoitus työsuojeluviranomaiselle. Ennakkoilmoitus on an-
nettava tiedoksi rakennuttajalle ja se on pidettävä ajan tasalla olevana näkyvillä 
työmaalla. Rakennuttaja kirjaa tiedoksisaannin ensimmäiseen työmaakokouspöytä-
kirjaan.  

 

1.6  Töiden yhteensovitus ja työsuojelu 

Yleistä   

Päätoteuttajan on huolehdittava turvallisuuden ja terveyden kannalta tarpeellisesta 
työmaan yleisjohdosta ja eri osapuolten välisen yhteistoiminnan ja tiedon kulun jär-
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jestämisestä, toimintojen ja töiden yhteensovittamisesta sekä työmaa-alueen ylei-
sestä siisteydestä ja järjestyksestä. 

Edellä mainittuja tehtäviä johtamaan päätoteuttaja nimeää työmaata varten pätevän 
vastuuhenkilön.  

Lisäksi työmaan jokainen työnantaja nimeää ja ilmoittaa päätoteuttajalle omaa työ-
tään johtamaan ja valvomaan pätevän työturvallisuudesta vastuunalaisen henkilön. 

 

Työvaiheiden yhteensovitus   

Päätoteuttaja vastaa töiden yhteensovittamisesta ja työsuojeluorganisaatiosta sekä 
mahdollisten sivu- ja aliurakoitsijoiden välisestä työsuojeluyhteistyöstä. Päätoteutta-
jan tulee lisäksi huolehtia työsuojeluyhteistyöstä urakka-alueen välittömässä lähei-
syydessä toimivien mahdollisten muiden urakoitsijoiden kanssa. 

Päätoteuttajan on otettava huomioon töiden järjestelyssä ja työvaiheiden ajoituk-
sessa työturvallisuuden vaatimukset. Työaikataulu ja suunnitelma työmaa-alueen 
järjestelyistä sekä muut työturvallisuuden varmistamiseksi tarvittavat ennakkosuun-
nitelmat on toimitettava tilaajalle ennen ko. työvaiheen aloitusta. 

Työvaiheet on ajoitettava siten, että työt voidaan suorittaa turvallisesti ja aiheutta-
matta vaaraa muille työmaan työntekijöille tai ympäristölle. 

Tuotannon kannalta kriittiset ja työturvallisuusriskiä aiheuttavat tehtävät on suunni-
teltava paikka-aikakaavion avulla ja tuotannon häiriöihin on varauduttava riittävin 
pelivaroin.  

  

Rakennusalueen työmaajärjestelyt   

Päätoteuttajan on suunniteltava rakennustyömaa-alueen käyttö siten, että tapatur-
man ja palon vaara, terveyshaitat ja -riskit ovat mahdollisimman vähäiset sekä 
huomioitava, että järjestyksen ylläpito työpisteissä ja materiaalien käsittelyssä on 
työturvallisuus- ja terveysriskitön. Työmaasuunnitelma esitetään rakennusvaiheittain 
kirjallisesti tasopiirroksena mittakaavassa ja se on sijoitettava työmaalle näkyvään 
paikkaan.  

Rakennustyömaa-alueen käyttösuunnitelma on esitettävä rakennuttajalle. Raken-
nuttaja hyväksyy rakennustyömaa-alueen käyttösuunnitelman. 

Rakennustyömaa- alueen käytön suunnittelussa on kiinnitettävä erityistä huomiota 
tapaturmavaaran ja terveyden haitan poistamisessa ja vähentämisessä ainakin seu-
raaviin seikkoihin: 

- toimisto-, henkilöstö- ja varastotilojen määrä ja sijainti 
- nosturien, koneiden ja laitteiden sijoitus 
- kaivu- ja täyttömassojen sijoitus 
- rakennustarvikkeiden ja -aineiden sekä lastaus-, purkaus- ja varastointi-

paikkojen sijoitus 
- työmaaliikenne sekä sen ja yleisen liikenteen liittymiskohdat 
- työmaapysäköinti 
- kulku-, nousu- ja kuljetustiet sekä niiden kunnossapito 
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- työmaan järjestys ja siisteys sekä pölyn torjuntaan ja hallintaan tarvittavien 
rakenteiden ja laitteiden sijoitus 

- jätteiden sekä turvallisuudelle ja terveydelle vaaraa tai haittaa aiheuttavien 
materiaalien kerääminen, säilyttäminen, poistaminen ja hävittäminen 

- palontorjunta, poistumis- ja pelastusreitit 
- varastointialueiden rajaaminen ja järjestäminen, erityisesti kun käsitellään 

turvallisuudelle ja terveydelle vaaraa tai haittaa aiheuttavia materiaaleja tai 
aineita 
 

Päätoteuttajan tulee päivittää suunnitelmaa aina olosuhteiden muuttuessa ja pidet-
tävä se muutenkin ajan tasalla.  

Siltapaikalla sijaitsee kaksi muinaismuistolain (295/1963) rauhoittamaa kiinteää 
muinaisjäännöstä. Mierolan keskiaikainen kylätontti Mierolansalmen etelärannalla, 
nykyisen Kirkkotien molemmin puolin ulottuu siltaan saakka (tunnus muinaisjään-
nösrekisterissä 1000008732). Mierola sillankorva niminen muinaisjäännös on rauta-
kautinen kuppikivi (tunnus muinaisjäännösrekisterissä 82010061), joka sijaitsee ai-
van sillan vieressä, sen länsipuolella ja Mierolanvirran etelärannalla.  

 

Muinaisjäännöksiin ja niiden sijaintiin voi tutustua Museoviraston rekisteriportaalin 
kautta osoitteessa  

http://kulttuuriymparisto.nba.fi/netsovellus/rekisteriportaali/portti/default.aspx.  

Muinaisjäännösrekisterissä on karttaliittymä ja linkit kohteisiin liittyvistä tutkimusra-
porteista. Muinaisjäännösten kartta on suunnitelman liitteenä.  

Purku ja korjaustoimenpiteissä on huomioitava, että ilman muinaismuistolain nojalla 
annettua lupaa on kiinteän muinaisjäännöksen kaivaminen, peittäminen, muuttami-
nen, vahingoittaminen, poistaminen ja muu siihen kajoaminen kielletty (1§). Näin ol-
len muinaisjäännös-alueita ei saa käyttää varastointiin, liikkumiseen työkoneilla tai 
ajo-neuvoilla. Ennen hankkeen toteuttamista on Museoviraston kanssa sovittava 
muinaisjäännösten suojaamisesta rakennustöiden ajaksi. Jos kunnostus- ja korjaus-
työt edellyttävät maahan kajoamista, on siitä pyydettävä Museoviraston lausunto. 

 

Museoviraston yhteystiedot:  
MUSEOVIRASTO  
Kustaa III:n katu 6  
13100 Hämeenlinna  
www.nba.fi 
  

 
Yhteyshenkilö:  
Anu Laurila  
puh 02 9533 6285  
anu.laurila@museovirasto.fi 
 

 

http://kulttuuriymparisto.nba.fi/netsovellus/rekisteriportaali/portti/default.aspx
http://www.nba.fi/
mailto:anu.laurila@museovirasto.fi
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Seuranta ja katselmukset 

Pääurakoitsija vastaa työmaan hallintojärjestelystä.  

Pääurakoitsija päätoteuttajana vastaa kaikkien työpaikalla toimivien urakoitsijoiden, 
toimittajien ja itsenäisten työn suorittajien turvallisuusseurannasta ja -valvonnasta 
niihin liittyvine Vna 205/2009:n 4. luvun edellyttämine tarkastuksineen; 

- koneiden, laitteiden ja muiden työvälineiden turvallisuustarkastukset 
- nostolaitteiden ja -apuvälineiden ja telineiden käyttöönotto 
- viikoittaiset kunnossapitotarkastukset ja turvallisuusseuranta  
- päivittäiset tarkastukset 

 
Tarkastusten toimittajissa, pöytäkirjoissa ja vikojen korjaamisissa noudatetaan Vna 
205/2009:n 4 luvun asettamia määräyksiä. 

 

1.7  Yhdyshenkilöt 

Päätoteuttaja pitää aina ajan tasalla olevaa luetteloa työmaan turvallisuudesta vas-
taavista henkilöistä sekä tilaajan turvallisuusasioista vastaavista henkilöistä. Luette-
loa päivitetään työmaakokouksissa. Yhdyshenkilöluetteloon merkitään kaikkien 
työmaalla toimivien urakoitsijoiden ja kolmansien osapuolten turvallisuudesta vas-
taavat henkilöt. 

 

1.8  Luvat ja niiden tarkastus 

Pääurakoitsija on velvollinen pitämään ajantasaista luetteloa kaikista niistä henki-
löistä, joilla on voimassa oleva kulkulupa työmaalla.  

Päätoteuttajan on huolehdittava, että työmaalla liikkuvilla henkilöillä on henkilön yk-
silöivät kuvalliset tunnisteet.  

Pääurakoitsijan on huolehdittava, että työmaalla toimivalla on Suomen lain asian-
mukaiset luvat sekä tarvittava käytännön kokemus sähkö-, hitsaus- ja tulitöissä 
yms. töissä. Luvan tulee olla EU- tai ETA-maassa sijaitsevan toimivaltaisen viran-
omaisen myöntämä. 

Päätoteuttajan tulee esittää tilaajalle ennen töiden/työvaiheen aloitusta siihen liitty-
vät luvat. Lupien esittäminen koskee myös aliurakoitsijoiden hankkimia lupia. 

Päätoteuttajan tulee sisällyttää aliurakoitsijoiden ja työvoimaa vuokraavien yritysten 
kanssa tekemiinsä sopimuksiin velvoite, että työnantajat huolehtivat työntekijöiden-
sä edellä mainittujen lupien olemassa olosta ja toimittavat luvat urakoitsijan edusta-
jille. 

 

1.9  Työturvallisuussäädökset  

Työsuojelusäännöksiä antavat mm. sosiaali- ja terveysministeriö, työministeriö, lii-
kenne- ja viestintäministeriö sekä kauppa- ja teollisuusministeriö. Työturvallisuutta 
koskevat lait, asetukset ja määräykset tulee olla nähtävillä työmaalla. Tietämättö-
myys tai käyttökielellinen ymmärtämättömyys jonkin säädöksen olemassaolosta ei 
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vapauta sen noudattamisesta eikä vastuusta. 

Luettelo työsuojeluviranomaisten valvomista voimassaolevista säännöksistä (lait, 
valtioneuvoston asetukset, ministeriöiden päätökset ym.) työturvallisuussäännöksis-
tä on nähtävissä internet-osoitteessa: 

http://www.tyosuojelu.fi. 

Lisäksi on soveltuvin osin noudatettava mm. sähköturvallisuudesta ja tulitöistä an-
nettuja säädöksiä ja ohjeita. 

  

2. TYÖKOHDE JA OLOSUHTEET  

2.1. Rakennuspaikka 

Mierolan vanha silta (U-2270) sijaitsee Hattulassa Kirkkotiellä, Hattulan keskustas-
sa. Silta ylittää Vanajaveden. Silta kuuluu Liikenneviraston museosiltojen pysyvästi 
säilytettäviin kohteisiin. Työkohde alkaa 20 m ennen siltaa ja päättyy 20 m sillan jäl-
keen. Silta on tyypiltään teräsbetoninen kaarisilta. Silta on valmistunut liikenteelle 
vuonna 1920 ja siltaan on tehty perusparannus vuonna 1981. Sillan maa- ja välituet 
ovat teräsbetoni ja luonnonkivirakenteisia. 

Hanke käsittää Mierolan vanhan sillan peruskorjauksen (korjaustyötoimenpiteet on 
lueteltu piirustuksessa R15/ 2270 r- 1, sekä korjaussuunnitelmaselostuksessa). 

 

2.1.1 Rakennettu kunnallistekniikka 

Siltapaikalla sijaitsee kaapeleita ja putkia. Päätoteuttajan on ennen työhön ryhtymis-
tä varmistettava työalueella olevien putkien, johtojen ja kaapeleiden yms. sijainti se-
kä huolehdittava niiden suojaamisesta ja mahdollisesta työnaikaisesta siirtämisestä. 
Asiasta on aina sovittava ao. rakenteen tai rakennelman omistajan, päätoteuttajan 
sekä tarvittaessa tilaajan kanssa.  

 

2.1.2 Liikenne 

Nopeusrajoitus sillalla on 30 km/ h ja siltaan on asetettu 6 t painorajoitus. Sillalla on 
jalankulku- ja pyöräliikennettä. Sillan alitse kulkee vesiliikennettä (järviristeilyalukset 
ja yksityiset veneilijät). 

Työnaikaisin liikennejärjestelyin pyritään siihen, että kevyellä liikenteellä on turvalli-
nen kulkureitti. Sillalle on järjestettävä 2,5 m leveä esteetön ja turvallinen kulku sil-
lan reunassa koko työn ajan. 

Kaikille työskentelypaikoille on järjestettävä tarkoituksenmukainen turvallinen kulku-
tie, joka on pidettävä sellaisessa kunnossa, että liukastumis-, kompastumis- ja pu-
toamisvaara on minimoitu. 

Kulkureittien on oltava vapaat esim. kaapeleista ja letkuista eikä niillä saa olla suo-
jaamattomia (tai taivuttamattomia) teräksiä, pultteja tms. tapaturman vaaraa aiheut-
tavaa esinettä. 

Sillan alitse kulkevalle vesiliikenteelle (järviristeilyalukset ja yksityiset veneilijät) on 
järjestettävä esteetön kulku sillan alitse koko korjaustyön ajaksi. Suomen Hopealin-

http://www.tyosuojelu.fi/
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ja Oy: n alukset liikennöivät säännöllisesti sillan alitse. Laivaliikenne tarvitsee liiken-
nöintiin koko sillan käytettävissä olevan alikulkukorkeuden, joka tulee ottaa huomi-
oon erityisesti päällysrakenteen alapinnan korjauksia toteutettaessa. Laivoille ja yk-
sityisille veneilijöille tulee varmistaa myös esteetön kulku/ kiinnittyminen Mierolan 
silta Cafe: n laituriin. Urakoitsijan tulee olla välittömästi yhteydessä varustamon 
henkilökuntaan, mikäli sillan alikulkukorkeuteen tai yleisesti sillan alikulkuun tulee 
muutoksia.   

 

Suomen Hopealinja Oy: n yhteyshenkilöt: 

 

Tero Lahti 

m/s Silver Moon aluksen kapteeni 

040-5457630 

tero.lahti@hopealinja.fi 

 

Jari Niemi, Vastuukapteeni 

m/s Silver Sky aluksen kapteeni 

045-1121455 

jari.niemi@hopealinja.fi 

 

Pintarakenteiden ja bet.kaiteen sisäpuolisen korjaamisen ajaksi kiertotie järjeste-
tään Pälkäneentien kautta.  

 

2.1.3 Lähialueen kiinteistöt ja rakenteet 

Sillan molemmin puolin olevien ranta- alueiden virkistyskäyttö kesäaikana on vilkas-
ta. Silta sijaitsee lähellä asuinrakennuksia. Lähin rakennus sijaitsee noin 10 m 
päässä kohteesta. Mierolan silta Cafe lisää alueen liikennettä. Urakoitsijan on huo-
lehdittava, että työstä ei aiheudu vaaraa tai haittaa muille työmaalla työskenteleville, 
ulkopuolisille henkilöille, lähistön rakennuksille, rakenteille, kasvillisuudelle, eläimis-
tölle tai koneille ja laitteille. 

 

3. VAARAA AIHEUTTAVAT RAKENNUSTYÖT 

3.1. Kuvaus tehtävistä töistä 

Rakennushanke sisältää purku- ja rakennustöitä, telineillä tehtäviä töitä, työskente-
lyä liikennöidyllä alueella sekä työskentelyä vesistön yläpuolella.  

 

3.2. Kohteen tyypilliset työturvallisuusriskit 

Kohteen rakennustyössä tyypillisiä turvallisuusriskejä ovat 

mailto:tero.lahti@hopealinja.fi
mailto:jari.niemi@hopealinja.fi
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- kaivaminen käytössä olevien johtojen ja kaapeleiden läheisyydessä 

- työskentely kaivannoissa ja niiden läheisyydessä 

- työskentely telineillä 

- hukkumisvaara 

- koneiden ja laitteiden laahaus 

- työskentely työkoneiden välittömässä läheisyydessä 

- nosto- ja siirtotyöt 

- kaikki sähkötyöt 

- pölyä, tärinää ja melua aiheuttavat työt 

- bitumi- ja tulityöt ja palovaara 

- terveydelle vaarallisten ja haitallisten aineiden käyttö (liuottimet ja puhdistusai-
neet, mahdollisesti pinnoitusaineet) 

 

4. RAKENNUSTYÖN SUORITUSVAATIMUKSIA 

4.1. Yleistä työn suorituksesta 

Työmaalla tulee olla tilaajan hyväksymä vastuunalainen työnjohtaja, joka omaa riit-
tävän kokemuksen ja ammattitaidon. Toteuttajan tulee käyttää työn suorituksessa 
työn luonteen vaatimaa ammattitaitoista työnjohtoa ja työvoimaa. Erikoisammattitai-
toa vaativissa osasuorituksissa on käytettävä alan tuntevia, hyvän ammattitaidon 
omaavia työntekijöitä, aliurakoitsijoita ja -hankkijoita. 

 

4.2. Työalueet 

Päätoteuttajan on laadittava työaluesuunnitelma ja siihen liittyvä työnaikainen lii-
kennejärjestelysuunnitelma ja esitettävä ne tilaajan hyväksyttäväksi. Työaluesuunni-
telmassa on huomioitava Hattulan kunnan määräykset sekä tämän asiakirjan koh-
dan 1.6 ohjeet. 

Työaluesuunnitelmassa on esitettävä työmaan suojaus- ja merkitsemistoimenpiteet. 
Ne on suunniteltava ja toteutettava siten, että työmaalla työskentelevien turvallisuus 
ja työmaan ulkopuolisten turvallisuus on varmistettu. Työmaalle on sijoitettava riittä-
vän ajoissa ennen työn aloittamista työmaataulu tai vastaava, josta ilmenevät, työn 
kohde, työtä suorittavan päätoteuttajan nimi ja puhelinnumero (tilaaja ja vastaava 
työnjohtaja). 

 

4.3. Henkilönsuojaimet 

Henkilösuojainten valinnasta ja käytöstä työssä on säädetty Vnp 1407/1993 ja Vna 
205/2009:n 71 §:ssä. Suojainten käyttövelvollisuus perustuu työn ja työolosuhteen 
mukaan kuitenkin niin, että suojakypärää ja heijastavia varoitusvaatteita on käytet-
tävä aina työmaalla. 

Sillan kannella työskentelevien henkilöiden putoaminen estetään kaiteilla ja tarvitta-
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essa turvaköyden avulla. Liukkauden aiheuttama liukastumisriski torjutaan sopivilla 
jalkineilla ja tarvittaessa kulkuväylien hiekoituksella tms. keinolla. 

Liikennealueilla työskennellessä tulee ottaa huomioon varoitusvaatetuksesta anne-
tun standardin (EN 471:1994) vaatimukset. Työskenneltäessä tie- ja katualueella tai 
muilla liikenteeseen käytetyillä paikoilla on käytettävä varoitusvaatetusta (Vnp 
205/2009 § 71) 

 

4.4. Rakennustyövälineet, koneet ja laitteet 

Rakennustyössä käytettävien teknisten laitteiden, työvälineiden ja koneiden tulee 
olla tarkoituksenmukaisia ja riittävän lujarakenteisia rakennustyön olosuhteisiin. Nii-
den tulee täyttää työturvallisuudelle asetetut vaatimukset ja ne pitää olla siten suo-
jattuja, etteivät ne aiheuta vaaraa käyttäjilleen tai muille työmaalla oleville. 

Tarvittaessa ne on varustettava sellaisilla apulaitteilla, ettei käsiteltäville tarvikkeille, 
valmiille työnosalle tai ympäristölle aiheuteta vahinkoa.  

Sillalle on asetettu 6 t painorajoitus, sekä 30 km/ h nopeusrajoitus, joka tulee huo-
mioida teknisten laitteiden, työvälineiden ja koneiden käytössä sillalla. Ajoneuvo- tai 
kuormausnosturin käytössä on aina huomioitava myös maaperän riittävä kantavuus.  

Tie- ja katualueella sekä muilla liikenteeseen käytetyillä paikoilla koneiden on ero-
tuttava muusta liikenteestä. Työkoneen ja liikenteen välissä on oltava riittävä erotet-
tu ja merkitty suoja-alue. 

Koneiden ja laitteiden käytössä, niiden säilytyksessä ja huollossa sekä polttoainei-
den säilytyksessä yms. tulee ottaa huomioon, että työalue sijaitsee kaupunkiympä-
ristössä vesialueella.  

Kohdassa 1.6 mainittu muinaismuistoalue ja sen suojelemiseksi mainitut toimenpi-
teet tulee ottaa huomioon laitteiden, työvälineiden ja koneiden käytössä.  

 

4.5. Terveydelle ja ympäristölle haitalliset aineet ja materiaalit 

Terveydelle tai ympäristölle vaarallisten ja haitallisten aineiden kanssa työskente-
lyssä ja niiden käsittelyssä tulee urakoitsijan noudattaa viranomaisten antamia oh-
jeita ja tehdä näistä aineista vaaditut ilmoitukset. 

 

4.6. Paloturvallisuus 

Jokainen työmaalla työskentelevä on velvollinen kiinnittämään huomiota paloturval-
lisuuteen, toimimaan vastuualueellaan niin että tulipalon vaaraa ei synny sekä nou-
dattamaan viranomaisten antamia suojeluohjeita ja työmaalla erikseen laadittuja oh-
jeita. 

Päätoteuttajan on annettava suojeluohjeet tulenkäsittelystä, palovaaraa aiheutta-
vasta työskentelystä, palo- tai räjähdysvaarallisten aineiden käsittelemisestä ja säi-
lyttämisestä, hätäilmoituksesta, palo- ja pelastustoimen hälyttämisestä ja nopeasta 
poistumisesta tarvittaessa sekä muista kohteen mukaisista palovaarallisista toimen-
piteistä. 
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Tulitöitä tekevillä työntekijöillä on oltava suoritettuna SVK:n hyväksymä tulitöiden 
turvallisuustutkinto ja sen osoittamiseksi henkilökohtainen tulityökortti. Päätoteuttaja 
laatii ja luovuttaa tilaajalle luettelon kaikista työmaalla toimivista tulityökortin omaa-
vista henkilöistä. 

Työjätteet ja muut työn kannalta tarpeettomat syttyvät rakennusaineet ja aineet on 
poistettava.  

 

4.7. Kaivutyöt 

Ennen töiden aloittamista on päätoteuttajan varmistettava, että annetut maan ja kal-
lioperän geotekniset ominaisuudet pitävät työturvallisuusnäkökohdalta katsoen 
paikkaansa ja selvitettävä turvallisuuden ja terveyden suojelemiseksi maaperän bio-
logiset ja kemialliset vaara- ja haittatekijät sekä niiden merkitys työntekijöiden ja 
työn vaikutuspiirissä olevien turvallisuudelle. 

Päätoteuttajan tulee arvioida etenkin luonnonkivimuurien sortuman vaara, sekä 
maamassojen kantavuus ja vakavuus, sekä laadittava ennen työn aloittamista päte-
vällä henkilöllä tuentaa tai muuta suojaustoimenpidettä koskeva suunnitelma, joka 
on esitettävä rakennuttajalle. Mikäli oletetaan, että sortumavaara on olemassa, kai-
vannon/ luonnonkivimuurin seinät on tuettava.  

Samoin ennen töiden aloittamista päätoteuttajan tulee selvittää rakennuspaikalla 
olevien kaapeleiden, johtojen ja putkistojen sijainnit sekä mahdolliset muut yhdys-
kuntatekniikan aiheuttamat haitta- ja vaaratekijät. Kaapeleiden siirto- ja purkutöissä 
on huolehdittava, että kaapelit on tehty jännittömiksi ennen töiden aloittamista. 

Mikäli kaivumassoja ei välittömästi kuljeteta työkohteesta pois, on niiden läjittämi-
nen tehtävä vähintään 10 metrin etäisyydelle kaivannon reunasta, ellei suunnitel-
missa ole toisin määrätty. Samaa sääntöä noudatetaan rakenteisiin tarkoitettuja ma-
teriaaleja työmaalla välivarastoitaessa. 

Maarakennuskoneiden työalueella tulee noudattaa koneiden käytössä ja laitteissa 
sekä henkilösuojauksessa Vna 205/2009:n 35 §:n määräyksiä.  

 

4.8. Putoamisvaaralliset työt 

Kaikki rakentamisen yhteydessä syntyvät reuna-alueet, joissa työntekijät tai ulko-
puoliset henkilöt tai tavarat saattavat pudota, on suojattava kansin tai kaitein. Kai-
vannot, jyrkät luiskat sekä siltojen ja tukimuurien reunat on putoamissuojattava kul-
loisenkin vaaratekijän edellyttämällä tavalla.  

Putoamisen estävän suojarakenteen ja laitteen esim. suojakaiteen tulee olla suoja-
vaikutteeltaan yhtenäinen. 

Kaikkien rakentamisen yhteydessä esiintyvien työtasojen ja kulkuteiden vapailla si-
vuilla, joista voi pudota yli 2 metriä korkeammalta, sekä muulloinkin, milloin pääto-
teuttaja toteaa erityisen tapaturman tai hukkumisen vaaran, on oltava suojakaiteet 
tai muut suojarakenteet. 

Päätoteuttaja vastaa, että putoamissuojaukset toteutetaan työmaalla Vna 
205/2009:n 28 §:n vaatimusten ja ohjeen mukaisesti. 
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4.9. Muottityöt 

Päätoteuttajan tulee huolehtia, että kaikki muottityöstä annetut viralliset ja kohde-
kohtaiset määräykset tulevat huomioiduksi kaikissa muottityön vaiheissa. 

Mikäli kohteessa käytetään muotteja, jotka painonsa tai kokonsa vuoksi edellyttävät 
nostoapuvälineiden käyttöä, urakoitsijan tulee laatia ennen töiden aloittamista muot-
tityösuunnitelma, josta on annettu ohjeet ja määräykset Vna 205/2009:n 45 §:ssä. 
Suunnitelman laatimisesta ja sen asianmukaisesta työturvallisuuden huomioimises-
ta ja noudattamisesta vastaa päätoteuttaja. 

Muottien käsittelystä, nostoista ja asennuksista on annettu ohjeet Vna 205/2009:n 
46 §:ssä. 

Muottien tuennasta on määräykset Vna 205/2009:n 47 §:ssä. 

Päätoteuttajan tulee huolehtia, että muottiasennustyön työnantaja antaa Vna 
205/2009:n 48 §:n edellyttämän työnopastuksen ja että muottien asentajalla ja pur-
kajalla on riittävä pätevyys ja taito sekä tiedot ja ohjeet vaaroista ja niiden torjunnas-
ta. Opetusta tai ohjausta on työnantajan täydennettävä tarvittaessa. 

Päätoteuttaja seuraa, että työntekijät noudattavat annettuja ohjeita. 

 

4.10. Teline- ja tukirakenteet 

Pääurakoitsija vastaa tukirakenteiden suunnittelusta ja rakentamisesta. Viranomais-
ten niin vaatiessa pääurakoitsijan tulee laadituttaa tukirakenteesta rakennepiirus-
tukset ja hyväksyttää ne tarkastavilla viranomaisilla. 

Mikäli työtä ei voi muuten turvallisesti tehdä työntekijälle on järjestettävä tarpeelliset 
työ- ja suojatelineet. 

Pääurakoitsija tekee ja päätoteuttaja vastaa, että työ- ja suojatelineet toteutetaan 
kaikilta osin Vna 205/2009:n 11 luvun mukaisesti. Lisämääräykset työtelineiden käy-
töstä on esitetty em. asetuksen 12 luvussa. 

Urakoitsijan on tehtävä työ- ja suojatelineille käyttöönottotarkastukset Vna 
205/2009:n 4 luvun mukaisesti. 

Nojatikkaita ei saa käyttää työtelineenä tai -alustana – ainoastaan tilapäisinä kulku-
reitteinä ja niiden maksimipituus on 6 m. 

Tikkaiden käytöstä on annettu ohjeet ja määräykset Vna 205/ 2009:n 32 §:ssä. 

 

4.11. Sähkötapaturmavaaralliset työt 

Varsinaisesti sähkötöiden turvallisuudesta ja tekemisestä on säädetty sähköturvalli-
suuslaissa 410/1996 ja sen nojalla annetuissa määräyksissä. Lisäksi on noudatet-
tava sähköverkonhaltijan turvallisuusohjeita. Tällä työmaalla sähköverkonhaltija on 
Elenia Oy. 

Sähkökaapelit on paikannettava ennen kaivun aloittamista. Sähkökaapelien paikal-
listamiseen saa Elenia Oy:ltä kaapeleiden paikantamispalvelua. Paikantamispyyntö 
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on aina pakollinen kaivettaessa keskijännitekaapeleiden (10/20 kV) läheisyydessä. 
Paikantaminen ei siirrä kaivutyövahinkojen korvausvastuuta. 

Kaapelit on suojattu pääsääntöisesti betonikanavalla, betoni- tai muovikouruilla tai 
muoviputkilla. Sähkökaapeleiden suojana käytettävien muoviputkien väri on yleensä 
keltainen tai vanhemmissa suojaputkissa värinä on käytetty mustaa.  

Kaapelien esiin kaivu on aina tehtävä varovaisuutta noudattaen. Konekaivu edellyt-
tää kaapeleilta 0,5 metrin turvaetäisyyttä. Mikäli turvaetäisyydet alittuvat, kaapelei-
den sijainti on varmistettava käsityökaluin. Kaapelit sijaitsevat normaalisti 0,7 - 0,8 
metrin syvyydessä. Myöhemmin suoritettujen katukorkeus-, ym. muutosten johdosta 
saattavat syvyydet paikallisesti vaihdella paljon. 

Sähkökaapeleiden siirtäminen tulee tapahtua Elenia Oy:n edustajan valvonnassa ja 
siirrettäessä tulee noudattaa annettuja ohjeita. Pääsääntöisesti kaapelit siirretään 
jännitteettömänä. Kaapelit tulee suojata työn ajaksi mekaanisia vaurioita vastaan ja 
tukea niin, etteivät ne jää vapaasti roikkumaan.  

Kaapelien siirtämisestä, suojauksesta ja paikantamisen yhteyshenkilöistä on annet-
tu tarkempia ohjeita Elenia Oy:n ohjeessa kaivusta sähkökaapeleiden läheisyydes-
sä: http://www.elenia.fi/sites/default/files/Elenia_kaivuohje.pdf 

 

 

Lisäksi on huomioitava laitteen omistajien ja viranomaistahojen ilmoittamat ohjeet ja 
kaapeleiden/ putkien sijainnit, kuten: 

TeliaSonera: https://www.johtotietopankki.fi/ 

FNE-Finland: www.fne.fi 

Hämeenlinnan Seudun Vesi Oy (03- 6212279):  

http://www.hsvesi.fi/Default.asp?NakymaID=244 

Elisa Oyj: https://elisa.fi/asiakaspalvelu/ohje/kaapeleiden-sijaintitietopalvelut/ 

Hattulan kunta (03-67311): www.hattula.fi 

 

Mikäli työmaalla tai sen läheisyydessä on sellaisia kaapeleita, joita ei voida työn 
ajaksi siirtää tai tehdä jännitteettömiksi, on ne sähkötapaturman vaaran estämiseksi 
eristettävä suojarakenteilla tms.  

Liikuttaessa tai työskenneltäessä nostokoneilla tms. ilmajohtojen läheisyydessä on 
huolehdittava, ettei suojaetäisyyksiä aliteta. 

Työmaan aikaiset sähkölaitteet, kuten kaapelit ja jakokeskukset on sijoitettava siten, 
etteivät ne rikkoonnu eivätkä aiheuta sähköiskun vaaraa tai kompastumisvaaraa 
kulkuteillä. 

Liikennöidyillä alueilla ja teillä kaapelit on suojattava ajoneuvojen aiheuttamilta rasi-
tuksilta tai ripustettava riittävän korkealle. 

 

http://www.elenia.fi/sites/default/files/Elenia_kaivuohje.pdf
https://www.johtotietopankki.fi/
http://www.fne.fi/
http://www.hsvesi.fi/Default.asp?NakymaID=244
https://elisa.fi/asiakaspalvelu/ohje/kaapeleiden-sijaintitietopalvelut/
http://www.hattula.fi/
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4.12. Valaistus 

Rakennustyömaalla ja erityisesti sen kulkuteillä on oltava riittävä ja sopiva yleis- ja 
paikallisvalaistus. Suuria ja äkillisiä valaistuseroja sekä häikäisyä on vältettävä. 

Työvalaisinasennukset tulee toteuttaa siten, etteivät valaisimet aiheuta vaaraa työn-
tekijöiden työturvallisuudelle ja häikäisyä yleiselle liikenteelle.  

Työkohteen kadut ja kevyenliikenteen väylät tulee olla valaistuna nykyisen tason 
mukaisesti koko työn ajan.   

 

4.13. Kulkutiet 

Kaikille työskentelypaikoille on järjestettävä tarkoituksenmukainen turvallinen kulku-
tie, joka on pidettävä sellaisessa kunnossa, että liukastumis-, kompastumis- ja pu-
toamisvaara on minimoitu.  

Kulkureittien on oltava vapaat esim. kaapeleista ja letkuista eikä niillä saa olla suo-
jaamattomia (tai taivuttamattomia) teräksiä, pultteja tms. tapaturman vaaraa aiheut-
tavaa esinettä. 

 

 

4.14. Nostotyöt 

Nostolaitteissa noudatetaan Vna 205/2009:n 5 luvun määräyksiä ja velvoitteita aina 
tapauskohtaisen nosturi- ja nostintyypin mukaisesti. 

 

4.15. Pelastautuminen ja ensiapu 

Päätoteuttaja huolehtii, että jokaisesta työpisteestä on vaaratilanteissa mahdolli-
simman nopea ja turvallinen poistumisreitti, joka on pidettävä esteettömänä ja joka 
johtaa mahdollisimman suoraan turvalliselle alueelle. 

Päätoteuttaja huolehtii, että kohteessa on sen luonteen mukaisesti tarvittavat en-
siapuvälineet ja ensiavun antamisen hallitsevia henkilöitä. 

Ensiavusta ja pelastusvälineistä on määrätty Vna 205/2009:n 74 §:ssä. 

 

4.16. Tilapäiset liikennejärjestelyt ja työskentely yleisen liikenteen vaikutusalueella 

Työmaan liikennejärjestelyjä suunniteltaessa noudatetaan ohjeita ”Tilapäiset liiken-
nejärjestelyt katualueella (SKTY 19/99)”, sekä Hattulan kunnan omia viranomaisoh-
jeistuksia, liittyen katu- ja muiden yleisten alueiden katuluvan lupaohjeisiin ja ehtoi-
hin.  

Esteettömyys tulee huomioida esteettömän ympäristön suunnitteluohjekortin ”Su-
RaKu 8, tilapäiset liikennejärjestelyt” mukaisesti. 
Päätoteuttajan on tehtävä suunnitelmat kaikista tilapäisistä liikennejärjestelyistä 
etukäteen. Kaikki tilapäiset liikennejärjestelyt on hyväksytettävä tilaajalla. 

Päätoteuttajan on huolehdittava, että kaikilla työkohteen työntekijöillä on tie- tai ka-
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tuturva 1 koulutus suoritettu hyväksytysti. Liikennejärjestelysuunnitelmien laatijalla 
ja liikennejärjestelyistä vastaavalla tulee olla Tieturva 2- tai Katuturva 2-pätevyys. 

Työmaajärjestelyt on suunniteltava siten, ettei ajoneuvoliikennettä häiritä siltapaikan 
läheisyydessä. Liikenteen olosuhteet on pidettävä turvallisina huomioiden erityisesti 
alueella tehtävät kaivuutyöt sekä työmaaliikenne. Työnaikaisin liikennejärjestelyin 
pyritään, että kevyelle liikenteelle on järjestettävä 2,5 m leveä esteetön ja turvallinen 
kulku sillan reunassa koko työn ajan. 

Varastointi alueet sijaitsevat Mierolantien varressa viheralueella sekä parkkialueella 
kirkkotien varressa, joka luovutetaan osittain varastointi alueeksi. 

Päätoteuttajan on kiinnitettävä erityistä huomiota työmaan merkitsemiseen ja suo-
jaamiseen. Erityisesti on huomioitava työntekijöitten turvallisuudelle vaaraa aiheut-
tava ajoneuvoliikenne. Vastaavasti työmaan merkitsemisellä ja suojaamisella sekä 
opasteilla estetään ulkopuolisten pääsy työmaalle ja vähennetään työmaan ulko-
puolisille aiheuttamia vaaratekijöitä. 

Rakentamisen aikaiset kaivannot tulee merkitä selvästi. Kaivannot on suojattava 
kaiteilla, puomeilla tai muilla vastaavilla tavoilla. Lisäksi on huolehdittava siitä, ettei 
työstä tai työkoneista aiheudu vaaratilanteita.  

Työntekijöiden ja työkoneiden liikkumiseen työalueen ulkopuolella ja tästä aiheutu-
vien vaaratekijöiden vähentämiseen on kiinnitettävä huomiota. Liikenteessä työs-
kenneltäessä työntekijöiden on käytettävä liikenteessä työskentelyyn tarkoitettua 
standardin SFS-EN 471 suojausluokan 2 mukaista varoitusvaatetusta ja liiken-
teenohjaustehtävissä luokan 3 mukaista varoitusvaatetusta. 

 

5. YMPÄRISTÖN SUOJAUS 

5.1. Työmaan suojaaminen 

Työmaan aitaamissa ym. merkitsemisessä on otettava huomioon työn luonteen 
edellyttämät vaatimukset ja toteuttamisedellytykset sekä työntekijöiden turvallisuu-
den kannalta että ympäristön aiheuttamista lähtökohdista. 

 

5.2. Ympäristön ja työmaan puhtaanapito 

Päätoteuttajalle kuuluu työstä johtuva ympäristön puhtaanapito. Työt on järjestettä-
vä siten, että ympäristölle ei aiheudu tarpeettomia likaantumisesta aiheutuvia hait-
tavaikutuksia. Alla olevaan vesistöön ei saa joutua purku- ja rakennustöistä tulevia 
jätteitä (esim. betonia), vaan ne on kerättävä talteen ja toimitettava asianmukaiseen 
jätteenkäsittelylaitokseen. 

Päätoteuttajalla on velvollisuus pitää työmaa-alue sekä ulkopuoliset katu- ja puisto-
alueet siistinä ja terveydellisesti tyydyttävinä poistamalla sinne työmaalta keräänty-
nyt lika, roskat ja irtonaiset esineet. Puhtaanapidon tulee vastata katu- ja puisto-
luokituksen mukaista hyväksyttyä laatutasoa. 

Ylijäämämassojen poisajossa käytettävien ajoneuvojen on yleisen liikenteen käy-
tössä olevalle alueelle tultaessa oltava sellaisessa kunnossa, että savi- yms. maita 
ei kulkeudu liikennealueelle.  
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Työmaan jätehuollosta määrätään Hattulan kunnan jätehuoltomääräyksissä. Pääto-
teuttajan on järjestettävä jätteiden ja jätemateriaalin lajittelua ja keräilyä varten riit-
tävästi jäteastioita tai -lavoja ja huolehdittava niiden säännöllisestä tyhjennyksestä. 
Kukin sivu- ja aliurakoitsija on velvollinen toimittamaan työssään syntyvät pakkaus-
jätteet pääurakoitsijan työkohteen läheisyyteen sijoittamiin keräysastioihin. 

 

5.3. Työkoneiden, polttonesteiden ja kemikaalien säilyttäminen työmaalla  

Työkoneiden, polttonesteiden ja kemikaalien säilyttämisessä työmaalla on noudatet-
tava lakien ja asetusten lisäksi Hattulan kunnan ympäristönsuojelumääräyksiä. 

 

5.4. Pölyn leviämisen estäminen 

Pölyn torjunnassa on noudatettava lakien ja asetusten lisäksi Hattulan kunnan ym-
päristönsuojelumääräyksiä.  

Työmaapölyn ennaltaehkäisemiseen on kiinnitettävä riittävästi huomiota. Pölyämis-
tä voidaan vähentää mm. työmaateiden pölynsidonnalla, ympäristöön kulkeutuneen 
pölyn ja lian nopealla poistamisella, käytettävien kiviainesten kastelulla ja/tai yksit-
täisten varastokasojen peittämisellä sekä työmaan huputtamisella. 

Työmenetelmistä (esim. kivien sahaus) aiheutuvan pölyn leviäminen on estettävä 
pölyn talteenotolla ja tarvittaessa kastelulla. 

 

5.5. Melua aiheuttavat työt 

Työstä ympäristölle aiheutuvan melun osalta päätoteuttajan on otettava huomioon 
ja huolehdittava ympäristönsuojelulain 60 §:n mukaisesta, erityisen häiritsevää me-
lua aiheuttavia tilapäisiä toimintoja koskevasta ilmoitusvelvollisuudesta. Lisäksi on 
noudatettava Hattulan kunnan ympäristönsuojelumääräyksiä. 

 

5.6. Pohjaveden suojaus 

Urakka-alue ei sijaitse vedenhankinnalle tärkeällä pohjavesialueella.  

 

5.7. Yhteystiedot onnettomuustilanteessa 

 

Seuraavia yhteystietoja käytetään vakavissa onnettomuustapauksissa: 

- yleinen hätänumero 112 
- myrkytystietokeskus (09) 471 977 tai (09) 4711 
- Kanta-Hämeen keskussairaala (03) 6291 
- Liikennekeskus p. 0200 2100 

 


