
VII LUKU 

TYÖMAAT 

  

33 § Työmaan perustaminen, hoito ja purkaminen 

Työmaa on erotettava ympäristöstään tarkoituksenmukaisesti, tarvittaessa 
aitaamalla. Työmaa-aidan koon, rakenteen, materiaalin ja värin on sopeuduttava 
ympäristöön. 

Maisemallisesti arvokkaat puut ja merkittävät luonnontilaiset tontinosat tulee 
suojata työmaa-aikana huolellisesti. Rakennusvalvontaviranomainen voi 
edellyttää lupahakemuksen käsittelyn yhteydessä tai rakennustyötä valvottaessa 
rakentajaa laatimaan tarvittavan suojaussuunnitelman. 

Työmaa on pidettävä hyvässä ja siistissä järjestyksessä. Työmaata on hoidettava 
niin, ettei siitä aiheudu henkilö- tai omaisuusvahinkoja, liikenne- ja muita 
häiriöitä tai kohtuutonta muuta haittaa ympäristölle. 

Työmaalla rakennusmateriaalit on säilytettävä suojattuina. Rakentamiseen ei saa 
käyttää vaurioituneita materiaaleja tai rakennusosia. 

Rakennustyön jälkeen työmaan huoltorakennukset ja työmaa-aidat yms. 
työmaarakenteet on poistettava viipymättä ja työmaa-alue on siistittävä. 
Vahingoittunut katu- tai muu alue on pantava viivytyksettä kuntoon. 

Työmaa tulee tarvittaessa liittää vesihuoltoverkostoon verkoston haltijan 
antamien ohjeiden mukaisesti. Hulevesijärjestelmät tulisi rakentaa 
mahdollisuuksien mukaan työmaan alkuvaiheessa. Työmaa-aikana viemäriin ei 
saa johtaa haittaa tai vahingonvaaraa aiheuttavia aineita, esineitä, maa-ainesta 
tai muita jätteitä. 

Viittaus: 
MRA 83 §, RakMK osa A1, ympäristöministeriön rakennustyön valvontaa 
koskevat määräykset 1990 ja RakMK osa C2 kosteuden eristämistä koskevat 
määräykset 1998. 

  

34 § Katualueen käyttäminen 

Tekninen yksikkö voi myöntää hakemuksesta oikeuden määräajaksi käyttää 
katu- tai muuta yleistä aluetta työmaata ja sen huoltotiloja varten. Hakemukseen 
on sisällytettävä tarpeelliset suunnitelmat työmaan aitaamisesta, jätehuollon, 
ajoneuvo- ja erityisesti jalankulkuliikenteen turvallisesta järjestämisestä sekä 
melu- ja pölyhaittojen rajoittamisesta. 

Soveltamisohje: 
Työmaajärjestelyissä on yleisen huolellisuuden lisäksi noudatettava poliisin 



antamia ohjeita liikenneturvallisuuden ylläpitämiseksi ja liikenteen, etenkin 
kevyen liikenteen sujuvuuden turvaamiseksi. 

  

35 § Katualueen työlupa 

Kunnan hallitsemalla katu- tai muulla yleisellä alueella suoritettavaan 
kaivamiseen ja louhimiseen sekä johtojen, rakennelmien ja laitteiden 
sijoittamiseen on haettava teknisen yksikön lupa. Lupahakemukseen on 
liitettävä tarvittavat tiedot työn suorittamisesta, kuten työmaa-alueen 
merkitsemisestä ja mahdollisesta aitaamisesta, työn toteutusajankohdasta, 
ajoneuvo- ja jalankulkuliikenteen järjestämisestä, melu- ja pölyhaittojen 
rajoittamisesta sekä mahdollisesti saastuneiden maiden käsittelystä. 
Lupahakemukseen on liitettävä selvitys alueen kuntoon saattamisesta. 

Poikkeavista liikennejärjestelyistä tulee ilmoittaa alueen pelastusviranomaiselle. 

Soveltamisohje: 
Työluvan asemesta voidaan kunnan teknisen yksikön kanssa erikseen 
sovittavalla tavalla soveltaa luvan sijasta töiden ennakkoilmoitusmenettelyä. 

  

 

36 § Työmaataulu 

Vähintään kolme kuukautta kestävälle rakennustyömaalle on pystytettävä 
työmaataulu tai -kyltti, josta ilmenevät työn kohde, työstä vastaavat tahot ja 
yhteystiedot sekä kohteen arvioitu valmistumisajankohta. 

Soveltamisohje: 
Työmaataulua ei vaadita loma-asunnon, talousrakennuksen tai vastaavan 
vähäisen rakennustyön työmaalle. Kyltin tarkoituksena on opastaa 
materiaalitoimituksia ja tiedottaa työmaan luonteesta ja kestosta. 
 
Omakotityömaan kyltiksi riittää 0,3 m x 0,4 m suuruinen säänkestävä kyltti, 
josta ilmenevät työn kohde ja rakennuttaja. 

Viittaus: 
MRL 133 §, MRA 65 § 

 

 

37 § Työmaan jätehuolto 

Työmaan jätehuollon tulee olla suunnitelmallista. Työmaa tulee olla riittävästi 
varusteltu jätehuollon järjestämiseksi. 



Soveltamisohje: 
Työmaan jätehuollosta on säännöksiä jätelaissa ja -asetuksessa sekä sekä 
kulloinkin voimassa olevissa jätehuoltomääräyksissä. 

Viittaus: 
MRL 157 § 

 


