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TEKSTIILITIEN JA KUTOJANTIEN SANEERAUS, HATTULA

TURVALLISUUSASIAKIRJA

1. YLEISTÄ

Rakennustyön turvallisuudessa, sen toteuttamisessa, huolehtimisessa ja seurannassa tulee
aina noudattaa kaikkia työturvallisuutta koskevia lakeja, asetuksia, viranomaismääräyksiä 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 var-
ten laadittujen turvallisuussääntöjen ja menettelyohjeiden yhteinen asiakirja.

Asiakirjan tarkoituksena on esittää rakennushankkeen ominaisuuksista ja luonteesta aiheutu-
vat vaara- ja haittatekijät sekä antaa sen toteuttamiseen liittyvät tarpeelliset turvallisuustie-
dot. Turvallisuusasiakirja on urakkaohjelman liite ja se täydentää teknisten asiakirjojen työ-
suoritusta koskevia määräyksiä.

MVR-mittausindeksin tavoitetaso on kaikilla osa-alueilla 95 %.

Minimitavoite turvallisuuden suhteen on, ettei vakavia tapaturmia tapahdu.

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

1.2 Rakennuttaja ja turvallisuuskoordinaattori

Rakennuttaja nimeää hankkeeseen Vna 205/ 2009 § 5 mukaisesti turvallisuuskoordinaattorin,
joka vastaa hankkeen turvallisuuteen ja terveyteen liittyvien rakennuttajalle säädettyjen toi-
menpiteiden yhteensovittamisesta. Tämän hankkeen turvallisuuskoordinaattorina toimii Hat-
tulan kunnan katupäällikkö Miika Salminen.

Turvallisuuskoordinaattorin ohella rakennuttajan puolelta työturvallisuusasioita hoitavat myös
hankkeen projektinhoitaja ja valvoja.

Rakennuttajan edustaja kuittaa aina kaikki päätoteuttajalta saamansa työturvallisuuteen liit-
tyvät suunnitelmat, raportit, muistiot yms. työmaakokouspöytäkirjan kohtaan ”Työturvalli-
suus”.

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 mi-
tään päätoteuttajan työmaata koskevia velvoitteita.

Päätoteuttajan on nimettävä pätevä vastuuhenkilö ja hänelle varahenkilö huolehtimaan tur-
vallisuuden ja terveyden kannalta tarpeellisesta työmaan yleisjohdosta ja osapuolten välisen
yhteistoiminnan ja tiedonkulun järjestämisestä, toimintojen yhteensovittamisesta sekä
urakka-alueen yleisestä siisteydestä ja järjestyksestä. Rakennuttajalla on oikeus olla hyväk-
symättä vastuuhenkilöitä, mikäli esitetyt henkilöt eivät täytä tässä vastuunalaisessa tehtä-
vässä edellytettyjä vaatimuksia.
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1.4 Työturvallisuussuunnittelu

Tämän rakennuttajan laatiman turvallisuusasiakirjan sisältämien turvallisuussääntöjen ja me-
nettelyohjeiden sekä yleisen turvallisuuslainsäädännön pohjalta päätoteuttaja 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 tulo-
aan työmaalle. Perehdytys on dokumentoitava ja dokumentit on oltava aina saatavilla työ-
maalla. Työntekijän käyttämä kieli ei saa estää perehdyttämistä eikä työturvallisuus asioiden
toteutumista.

Suunnitelman tulee olla toteutuskelpoinen ja yksilöity. Päätoteuttajan tulee läpikäydä yksi-
tyiskohtaisesti muiden työmaalla toimivien urakoitsijoiden kanssa töiden työturvallisuus- ja
terveysnäkökohtien yhteen sovitettavuus.

Laadittu turvallisuussuunnitelma on toimitettava turvallisuuskoordinaattorille ja tilaajalle / ra-
kennuttajalle. Rakennuttaja kuittaa suunnitelman vastaanoton kirjallisesti työmaakokouspöy-
täkirjaan.

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

Kaikki työmaalla toimivat urakoitsijat ja toimittajat ovat velvollisia noudattamaan päätoteut-
tajan antamia ohjeita töiden järjestelyistä sekä osallistumaan tämän järjestämään opastuk-
seen ja työmaan turvallisuusohjeisiin perehdyttämiseen.  Päätoteuttajan tulee huolehtia siitä,
ettei kenenkään työmaalla toimivan käyttämä kieli ole esteenä tämän velvoitteen täyttymi-
seen.

Turvallisuussuunnittelussa on kiinnitettävä erityistä huomiota ainakin seuraaviin seikkoihin:

- työmaan järjestelyt ja niiden ylläpito (ajantasallapito)

- liikennejärjestelyt sekä kulku- ja ajoreitit kiinteistöille

- maapohjan kantavuus, kaivutyöt ja kaivantojen tuenta (huomioitava myös kuiva-
kuorisavikerros ja paineellinen pohjavesi)

- rakennustyön aikainen sähköistys ja valaistus

- työmenetelmät (mm. vesihygienia, väliaikaisen vedenjakelun ja jätevesien johtami-
sen järjestelyt)

- koneiden ja laitteiden käyttö

- nostotyöt ja siirrot

- putoamissuojauksen toteutus

- työ- ja tukitelinetyö

- räjäytys, louhinta- ja kaivutyöt

- kaivantojen tukeminen

- varastointi, nostot ja asennus

- pölyn minimointi ja leviämisen ehkäisy

- työhygieenisten mittausten menettelyt

- purkutyöt

- eri töiden ja työvaiheiden tosiasiallinen ajoitus ja kesto sekä niiden yhteensovittami-
sen järjestäminen rakennustöiden edistymisen mukaan sekä toiminnan edellyttämät
luvat
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- eri töiden ja työvaiheiden yhteensovittaminen rakennustyömaalla tai rakennustyön
vaikutuspiirissä toteutettavan teollisen toiminnan, muiden vastaavien työtoimintojen
ja yleisen liikenteen kanssa sekä työssä vaadittavat pätevyydet

- vaaraa aiheuttavat putkistot ja sähkökaapelit

- henkilösuojainten käyttötarpeet ja -ajankohdat

- toiminta tapaturmissa ja onnettomuustilanteissa

· urakoitsijan työsuojeluorganisaatio (mm. turvallisuudesta vastaava henkilö,
työsuojelupäällikkö, liikennesuunnittelusta vastaava henkilö, sähkötöiden joh-
taja jne.)

· tilaajan vastuuhenkilöt tiedoksi työmaalle

- terveydelle tai ympäristölle vaarallisten ja haitallisten aineiden kanssa työskentely
ja niiden käsittely

Mikäli työtä ei voida suorittaa rakennuttajan edellyttämien suunnitelmien mukaisesti, on pää-
toteuttajan ilmoitettava töiden, työvaiheiden ja olosuhteiden muutoksista rakennuttajalle.

1.5 Päätoteuttajan ennakkoilmoitus työsuojeluviranomaisille

Päätoteuttajan tulee tehdä ennen töiden aloittamista Vna 205/2009:n 4 §:n mukaisesti työ-
maasta ennakkoilmoitus työsuojeluviranomaiselle. Ennakkoilmoitus on annettava tiedoksi ra-
kennuttajalle ja se on pidettävä ajan tasalla olevana näkyvillä työmaalla. Rakennuttaja kirjaa
tiedoksisaannin ensimmäiseen työmaakokouspöytäkirjaan.

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 järjestämisestä, toi-
mintojen ja töiden yhteensovittamisesta sekä työmaa-alueen yleisestä siisteydestä ja järjes-
tyksestä.

Edellä mainittuja tehtäviä johtamaan päätoteuttaja nimeää työmaata varten pätevän vastuu-
henkilön.

Lisäksi työmaan jokainen työnantaja nimeää ja ilmoittaa päätoteuttajalle omaa työtään joh-
tamaan ja valvomaan pätevän työturvallisuudesta vastuunalaisen henkilön.

Työvaiheiden yhteensovitus

Päätoteuttaja vastaa töiden yhteensovittamisesta ja työsuojeluorganisaatiosta sekä mahdol-
listen sivu- ja aliurakoitsijoiden välisestä työsuojeluyhteistyöstä. Päätoteuttajan tulee lisäksi
huolehtia työsuojeluyhteistyöstä urakka-alueen välittömässä läheisyydessä toimivien mahdol-
listen muiden urakoitsijoiden kanssa.

Päätoteuttajan on otettava huomioon töiden järjestelyssä ja työvaiheiden ajoituksessa työtur-
vallisuuden vaatimukset. Työaikataulu ja suunnitelma työmaa-alueen järjestelyistä sekä
muut työturvallisuuden varmistamiseksi tarvittavat ennakkosuunnitelmat on toimitettava ti-
laajalle ennen ko. työvaiheen aloitusta.

Työvaiheet on ajoitettava siten, että työt voidaan suorittaa turvallisesti ja aiheuttamatta vaa-
raa muille työmaan työntekijöille tai ympäristölle.
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Tuotannon kannalta kriittiset ja työturvallisuusriskiä aiheuttavat tehtävät on suunniteltava
paikka-aikakaavion avulla ja tuotannon häiriöihin on varauduttava riittävin varoajoin.

Rakennusalueen työmaajärjestelyt

Päätoteuttajan on suunniteltava rakennustyömaa-alueen käyttö siten, että tapaturman ja pa-
lon vaara, terveyshaitat ja -riskit ovat mahdollisimman vähäiset sekä huomioitava, että jär-
jestyksen ylläpito työpisteissä ja materiaalien käsittelyssä on työturvallisuus- ja terveysriski-
tön. Työmaasuunnitelma esitetään rakennusvaiheittain kirjallisesti tasopiirroksena mittakaa-
vassa ja se on sijoitettava työmaalle näkyvään paikkaan.

Rakennustyömaa-alueen käyttösuunnitelma on esitettävä rakennuttajalle.

Rakennustyömaa-alueen käytön suunnittelussa on kiinnitettävä erityistä huomiota tapatur-
mavaaran ja terveyden haitan poistamisessa ja vähentämisessä ainakin seuraaviin seikkoi-
hin:

- toimisto-, henkilöstö- ja varastotilojen määrä ja sijainti

- nosturien, koneiden ja laitteiden sijoitus

- kaivu- ja täyttömassojen sijoitus

- rakennustarvikkeiden ja -aineiden lastaus-, purkaus- ja varastointipaikkojen sijoitus

- työmaaliikenne sekä sen ja yleisen liikenteen liittymiskohdat

· ajoneuvoliikenteen ja kevyen liikenteen kulkureittien järjestäminen turvalli-
sesti työmaan ohi

· tilapäisten kiertoteiden osoittaminen

- työmaapysäköinti

- kulku-, nousu- ja kuljetustiet sekä niiden kunnossapito

- työmaan järjestys ja siisteys sekä pölyn torjuntaan ja hallintaan tarvittavien raken-
teiden ja laitteiden sijoitus

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

- palontorjunta, poistumis- ja pelastusreitit

- varastointialueiden rajaaminen ja järjestäminen, erityisesti kun käsitellään turvalli-
suudelle ja terveydelle vaaraa tai haittaa aiheuttavia materiaaleja tai aineita

- liukkauden ja pölyämisen torjunta.

Päätoteuttajan tulee päivittää suunnitelmaa aina olosuhteiden muuttuessa ja pidettävä se
muutenkin ajan tasalla.

Seuranta ja katselmukset

Pääurakoitsija vastaa työmaan hallintojärjestelystä.

Pääurakoitsija päätoteuttajana vastaa kaikkien työpaikalla toimivien urakoitsijoiden, toimitta-
jien 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
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- viikoittaiset kunnossapitotarkastukset ja turvallisuusseuranta

- päivittäiset tarkastukset

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

Poikkeamat ja korjaavat toimenpiteet kirjataan vähintään työmaapäiväkirjaan.
Päätoteuttajan tulee tiedottaa turvallisuuskoordinaattoria ja rakennuttajaa välittömästi työta-
paturmista sekä vaaratilanteista ja vahingoista, joissa on ollut osallisena kolmansia osapuolia.
Vakavat työtapaturmat tulee ilmoittaa turvallisuuskoordinaattorin ja rakennuttajan lisäksi
myös työsuojeluviranomaiselle ja poliisille. Päätoteuttajan on dokumentoitava kaikki työtapa-
turmat, läheltä piti -tapaukset ja vaaratilanteet sekä vahingot ja liitettävä nämä dokumentit
osaksi urakasta tilaajalle luovutettavaa loppudokumentaatiota.

1.7 Yhdyshenkilöt

Päätoteuttaja pitää aina ajan tasalla olevaa luetteloa työmaan turvallisuudesta vastaavista
henkilöistä sekä tilaajan turvallisuusasioista vastaavista henkilöistä. Luetteloa päivitetään
työmaakokouksissa. Yhdyshenkilöluetteloon merkitään kaikkien työmaalla toimivien urakoitsi-
joiden ja kolmansien osapuolten turvallisuudesta vastaavat henkilöt.

1.8 Luvat ja niiden tarkastus

Pääurakoitsija on velvollinen pitämään ajantasaista luetteloa kaikista niistä henkilöistä, joilla
on voimassa oleva kulkulupa työmaalla. Luettelosta on ilmettävä, että henkilöt on perehdy-
tetty. Työmaalla voi työskennellä ainoastaan veronumerollisella henkilötunnisteella julkiseen
veronumerorekisteriin merkitty henkilö.

Pääurakoitsijan on huolehdittava, että työmaalla toimivalla on Suomen lain asianmukaiset lu-
vat sekä tarvittava käytännön kokemus sähkö-, hitsaus- ja tuli- sekä louhinta- ja räjäytys-
yms. töissä. Luvan tulee olla EU- tai ETA-maassa sijaitsevan toimivaltaisen viranomaisen
myöntämä.

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

Päätoteuttajan tulee sisällyttää aliurakoitsijoiden ja työvoimaa vuokraavien yritysten kanssa
tekemiinsä sopimuksiin velvoite, että työnantajat huolehtivat työntekijöidensä edellä mainit-
tujen lupien olemassa olosta ja toimittavat luvat urakoitsijan edustajille.

1.9 Työturvallisuussäädökset

Työsuojelusäännöksiä antavat mm. sosiaali- ja terveysministeriö, työministeriö, liikenne- ja
viestintäministeriö sekä kauppa- ja teollisuusministeriö. Työturvallisuutta koskevat lait, ase-
tukset ja määräykset tulee olla nähtävillä työmaalla. Tietämättömyys tai käyttökielellinen
ymmärtämättömyys jonkin säädöksen olemassaolosta ei vapauta sen noudattamisesta eikä
vastuusta.

Luettelo työsuojeluviranomaisten valvomista voimassaolevista säännöksistä (lait, valtioneu-
voston asetukset, ministeriöiden päätökset ym.) työturvallisuussäännöksistä on nähtävissä
internet-osoitteessa:

http://www.tyosuojelu.fi/fi/saannokset-voimassaolevat.

Lisäksi on soveltuvin osin noudatettava mm. sähköturvallisuudesta ja tulitöistä annettuja
säädöksiä ja ohjeita.
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2. TYÖKOHDE JA OLOSUHTEET

2.1. Rakennuspaikka

Rakennuskohde sijaitsee Hattulassa Parolan kaupunginosassa. Tekstiilitien ja Kutojantien
sekä tonttien välissä oleva nykyinen vesijohto ja jätevesiviemäri saneerataan sekä rakenne-
taan uutta hulevesiviemäriä. Tekstiilitielle ja Kutojantielle rakennetaan myös uutta vesijoh-
toa, jolla liitytään Vähänummentien nykyiseen vesijohtoon. Urakan yhteydessä saneerataan
myös olemassa olevan Tekstiilitien ja Kutojantien päällysrakenteet. Tekstiilitien ja Kutojantien
välisen kevyen liikenteen väylän kohdalla vesijohto saneerataan sujuttamalla ja kevyen lii-
kenteen väylän pinta saneerataan. Nykyistä kevyenliikenteenväylää siirretään hulevesien vii-
vytyspainanteen rakentamisen vuoksi.

2.1.1 Rakennettu kunnallistekniikka

Kohteessa on olemassa olevia sähkökaapeleita (mm. keskijännitekaapeli 20 kV), sekä käy-
tössä olevat vesihuoltolinjat. Nykyiset johdot on esitetty suunnitelmapiirustuksissa.

Päätoteuttajan on ennen työhön ryhtymistä varmistettava työalueella olevien putkien, johto-
jen ja kaapeleiden yms. sijainti sekä huolehdittava niiden suojaamisesta ja mahdollisesta
työnaikaisesta siirtämisestä. Asiasta on aina sovittava ao. rakenteen tai rakennelman omista-
jan, päätoteuttajan sekä tarvittaessa tilaajan kanssa.

2.1.2 Liikenne

Urakka-alue sijaitsee omakotialueella. Alueen kiinteistöille on järjestettävä turvallinen kulku
ajoneuvoille ja kevyelle liikenteelle koko urakan ajan. Muuttuvista liikennejärjestelyistä on
tiedotettava alueen kiinteistöjä hyvissä ajoin.

Vähänummentie on kokoojakatu, jonka on oltava ajoneuvoliikenteen ja kevyen liikenteen
käytössä vesijohdon ja kadun rakentamisen yhteydessä.

2.1.3 Lähialueen kiinteistöt ja rakenteet

Urakka-alue on omakotitaloaluetta, jossa valaistusrakenteet on toteutettu sekä ilmajohdoilla
että maakaapeloinneilla. Alueella sijaitsee lisäksi urheilukenttä.

2.2. Maaperä

Kohteessa on tehty maaperätutkimuksia, joiden tulokset on esitetty suunnitelmapiirustuk-
sissa.

Alueella ei ole aiemmin ollut tiedossa olevia toimintoja, jotka kasvattaisivat pilaantuneen
maa-aineksen esiintymisen riskiä. Mikäli alueelta löydetään pilaantuneita maa-aineksia, ni-
metään kunnostustyötä ohjaava valvoja ja päivitetään turvallisuusohjeistus työn vaatimalla
tavalla.

3. VAARAA AIHEUTTAVAT RAKENNUSTYÖT

3.1. Kuvaus tehtävistä töistä

Työ käsittää pääosin tavanomaisia vesihuollon ja kadunrakennustöitä. Työt on toteutettava
niin, ettei alueellista tai yleistä liikennettä vaaranneta eikä kohtuuttomasti haitata.
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Kohteessa tehdään maaleikkaustöitä, putkien ja laitteiden asennus- sekä rakennekerrosten
täyttötöitä. Johtokaivannot on suunniteltu tehtävän luiskattuna.

Mikäli kaivanto tehdään luiskaamalla, tällöin on huomioitava maasto- ja maaperäolosuhteet.
 Kaivannon reunan lähellä olevat isommat irtokivet tulee poistaa, ja mahdolliset pensaat ja
puut tulee tukea, etteivät ne sorru kaivantoon. Kaivannon reunojen ja pohjan tilaa tulee tark-
kailla jatkuvasti, ja mikäli muutoksia ilmenee, tulee välittömästi suorittaa korjaustoimenpi-
teet.

3.2. Kohteen tyypilliset työturvallisuusriskit

Alla on lueteltu tässä vaiheessa tunnistetut, urakkaan liittyvät erityistä vaaraa sisältävät työt
(huomioitu VNa 205 / 2009, liite 2), joista päätoteuttajan on laadittava erillinen turvallisuus-
suunnitelma:
- Työt, joissa työntekijöihin kohdistuu maansortuman alle hautautumisen, maahan vajoa-

misen tai korkealta putoamisen vaara, joka on erityisen suuri työn luonteen tai käytetty-
jen työmenetelmien taikka työskentelypaikan tai työmaan olosuhteiden vuoksi.

o kaivu- ja täyttötyöt

o henkilönostot

o vesijohdon painekoejärjestelyt

- Työt tie- ja katualueella

- Työt, joissa työntekijät altistuvat kemiallisille tai biologisille aineille, jotka muodostavat
erityisen vaaran työntekijöiden turvallisuudelle ja terveydelle tai joihin liittyy määräaikai-
nen terveyden seuranta.

o Jätevesiviemärityöt
- Työt, joihin liittyy raskaiden esivalmisteisten osien kokoamista tai purkamista.

- Rakenteiden, rakenneosien tai materiaalien purkutyö.

4. RAKENNUSTYÖN SUORITUSVAATIMUKSIA

4.1. Yleistä työn suorituksesta

Työmaalla tulee olla tilaajan hyväksymä vastuunalainen työnjohtaja, joka omaa riittävän ko-
kemuksen ja ammattitaidon. Toteuttajan tulee käyttää työn suorituksessa työn luonteen vaa-
timaa ammattitaitoista työnjohtoa ja työvoimaa. Erikoisammattitaitoa vaativissa osasuorituk-
sissa on käytettävä alan tuntevia, hyvän ammattitaidon omaavia työntekijöitä, aliurakoitsi-
joita ja -hankkijoita.

Päätoteuttajan on huolehdittava perehdyttämällä ja opastamalla siitä, että kaikilla yhteisen
rakennustyömaan työntekijöillä on riittävät tiedot turvallisesta työskentelystä ja että he tun-
tevat kyseessä olevan rakennustyömaan vaara- ja haittatekijät sekä niiden poistamiseen tar-
vittavat toimenpiteet.

Päätoteuttajan tulee turvallisuussuunnittelullaan ja siihen liittyvällä riskienarvioinnilla varmis-
taa samanaikaisesti ja/tai peräkkäin tehtävien töiden tai työvaiheiden turvallinen toteutus ja
yhteensovittaminen. Huomioitavia asioita ovat esim. eri urakoiden väliset rajapinnat ja riit-
tävä tiedonkulku eri urakoiden, töiden tai työvaiheiden välillä.

Eri urakoitsijoiden toimesta suorittavien samanaikaisten tai peräkkäisten töiden/ työvaiheiden
turvallisuudesta vastaa päätoteuttaja. Näiden yhteensovittamiseksi päätoteuttaja järjestää
tarvittaessa erillisiä turvallisuus-/riskienhallintakokouksia. Päätoteuttajalla on oikeus kieltää
urakoitsijaa toteuttamasta vaaralliseksi näkemäänsä työtä. Päätoteuttajan velvollisuutena on
myös ilmoittaa rakennuttajalle mahdollisista muiden osapuolten toimintaan liittyvistä turvalli-
suuspuutteista. Kolmansille osapuolille vaaraa aiheuttavissa ja muissa vaarallisissa tilanteissa
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on urakoitsijan ryhdyttävä välittömästi tarvittaviin toimenpiteisiin turvallisuuden varmista-
miseksi.

Päätoteuttajan ja kaikkien työmaalla toimivien työnsuorittajien on oltava aktiivisia yhteenso-
vitustarpeen esille tuomisessa. Työmaan kukin urakoitsija on tähän liittyen velvollinen toimit-
tamaan työaikataulut, suunnitelmat työmaa-alueen järjestelyistä sekä muut työturvallisuuden
varmistamiseksi tarvittavat ennakkosuunnitelmat rakennuttajalle ja päätoteuttajalle ennen
ao. työvaiheen aloitusta. Päätoteuttaja ylläpitää hankkeen työvaiheaikataulua.

4.2. Työalueet

Päätoteuttajan on laadittava työaluesuunnitelma ja siihen liittyvä työnaikainen liikennejärjes-
telysuunnitelma ja esitettävä ne tilaajan hyväksyttäväksi. Työaluesuunnitelmassa on huomi-
oitava Hattulan kunnan rakennusjärjestyksen määräykset sekä tämän asiakirjan ohjeet.

Työaluesuunnitelmassa on esitettävä työmaan suojaus- ja merkitsemistoimenpiteet. Ne on
suunniteltava ja toteutettava siten, että työmaalla työskentelevien turvallisuus ja työmaan
ulkopuolisten turvallisuus on varmistettu. Työalueet on rajattava selkeästi erilleen muusta
liikenteestä, tai jos näin ei voida toimia työn luonteen tai lyhyen keston vuoksi, on käytettävä
liikenteenohjaajia.

Työaluesuunnitelma on laadittava vaiheittain siten, että se vastaa aina työmaalla tosiasialli-
sesti vallitsevia olosuhteita ja järjestelyjä.

Työmaalle on sijoitettava riittävän 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, turvajalkineita ja heijastavia varoitusvaatteita on käytet-
tävä aina työmaalla.

Liikennealueilla työskennellessä tulee ottaa huomioon varoitusvaatetuksesta annetun stan-
dardin (EN 471:1994) vaatimukset. Työskenneltäessä tie- ja katualueella tai muilla liikentee-
seen käytetyillä paikoilla on käytettävä varoitusvaatetusta (Vnp 205/2009 § 71).

4.4. Rakennustyövälineet, koneet ja laitteet

Rakennustyössä käytettävien teknisten laitteiden, työvälineiden ja koneiden tulee olla tarkoi-
tuksenmukaisia, riittävän lujarakenteisia rakennustyön olosuhteisiin. Niiden tulee täyttää työ-
turvallisuudelle asetetut vaatimukset ja ne pitää olla siten suojattuja, etteivät ne aiheuta vaa-
raa käyttäjilleen tai muille työmaalla oleville.

Liukkauden aiheuttama liukastumisriski sekä epätasaisella alustalla (esim. suurirakeiset kal-
liomurskeet) kävelemiseen liittyvät nyrjähdys- ja kompastumisriskit torjutaan sopivilla jalki-
neilla ja tarvittaessa kulkuväylien hiekoituksella, tasauksella tms. keinolla. Työmaan reitti-
suunnittelun tulee tukea turvallista liikkumista.

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

Ajoneuvo- tai kuormausnosturin käytössä on aina huomioitava maaperän riittävä kantavuus.
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Tie- ja katualueella sekä muilla liikenteeseen käytetyillä paikoilla koneiden on erotuttava
muusta liikenteestä. Työkoneen ja liikenteen välissä on oltava riittävä erotettu ja merkitty
suoja-alue.

Koneiden ja laitteiden käytössä, niiden säilytyksessä ja huollossa sekä polttoaineiden säily-
tyksessä yms. tulee ottaa huomioon, että työalueen läheisyydessä liikkuu ihmisiä myös työ-
maan ollessa kiinni (iltaisin ja viikonloppuisin).

Muun liikenteen törmääminen työkoneisiin on aina estettävä esimerkiksi heijastimilla varuste-
tuilla aidoilla. Jos törmäykseen liittyy esim. koneesta putoamisen riski (esim. henkilönostot)
tai koneen kaatumisen riski, on käytettävä raskasesteitä. Sulku- ja varoituslaitteista sekä
työmaan liikennejärjestelyistä on ohjeistettu Liikenneviraston Liikenne tietyömaalla -ohjeissa,
jota tulee noudattaa soveltuvin osin huomioiden kuitenkin Hattulan kunnan ohjeet.

Silmien suojaimia on käytettävä aina tehtäessä työtä, jossa on ilmeinen silmätapaturman
vaara. Lisäksi työntekijöillä tulee olla mahdollisuus käyttää hengityssuojaimia sellaisissa
töissä, joissa pölylle altistuminen on mahdollista.

4.5. Terveydelle ja ympäristölle haitalliset aineet ja materiaalit

Terveydelle tai ympäristölle vaarallisten ja haitallisten aineiden kanssa työskentelyssä ja nii-
den käsittelyssä tulee urakoitsijan noudattaa viranomaisten antamia ohjeita ja tehdä näistä
aineista vaaditut ilmoitukset.

Jätevesiviemäreiden liitostöissä tulee huomioida mahdollinen altistuminen jätevedelle.

4.6. Paloturvallisuus

Jokainen työmaalla työskentelevä on velvollinen kiinnittämään huomiota paloturvallisuuteen,
toimimaan vastuualueellaan niin että tulipalon vaaraa ei synny sekä noudattamaan viran-
omaisten antamia suojeluohjeita ja työmaalla erikseen laadittuja ohjeita.

Päätoteuttajan on annettava suojeluohjeet tulenkäsittelystä, palovaaraa aiheuttavasta työs-
kentelystä, palo- tai räjähdysvaarallisten aineiden käsittelemisestä ja säilyttämisestä, hätäil-
moituksesta, palo- ja pelastustoimen hälyttämisestä ja nopeasta poistumisesta tarvittaessa
sekä muista kohteen mukaisista palovaarallisista toimenpiteistä.

Tulitöitä tekevillä työntekijöillä on oltava suoritettuna SVK:n hyväksymä tulitöiden turvalli-
suustutkinto ja sen osoittamiseksi henkilökohtainen tulityökortti. Päätoteuttaja laatii ja luo-
vuttaa tilaajalle luettelon kaikista työmaalla toimivista tulityökortin omaavista henkilöistä

Työjätteet ja muut työn kannalta tarpeettomat syttyvät rakennusaineet ja aineet on poistet-
tava.

4.7. Räjäytystyöt

Räjäytys- ja louhintatöissä tulee noudattaa Valtioneuvoston asetusta 2011/644 Räjäytys- ja
louhintatyön turvallisuudesta sekä Työministeriön päätöstä räjäytys- ja louhintatyötä koske-
viksi turvallisuusmääräyksiksi.

Louhinnasta on ennen työn aloittamista laadittava räjäytyssuunnitelma, joka on hyväksytet-
tävä tilaajalla.

Urakoitsijan on ennen työhön ryhtymistä varmistettava työalueella ja sen läheisyydessä ole-
vien suojattavien rakenteiden ja rakennelmien sijainti sekä huolehdittava niiden suojaami-
sesta ja mahdollisesta työnaikaisesta siirtämisestä. Siirtomahdollisuus on selvitettävä aina
ao. rakenteen tai rakennelman omistajan, päätoteuttajan sekä tarvittaessa tilaajan kanssa.
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Räjäytettävän kohdan päälle on asetettava tarkoitukseen sopivia peitteitä, jos räjäytyksessä
voi aiheutua sinkoutuvista kappaleista vaaraa. Räjäytyksestä aiheutuva vaara ja peittämisen
tehokkuus on erikseen määriteltävä räjäytyssuunnitelmassa.

4.8. Kaivutyöt

Ennen töiden aloittamista on päätoteuttajan varmistettava, että annetut maan ja kallioperän
geotekniset ominaisuudet pitävät työturvallisuusnäkökohdalta katsoen paikkaansa ja selvitet-
tävä turvallisuuden ja terveyden suojelemiseksi maaperän biologiset ja kemialliset vaara- ja
haittatekijät sekä niiden merkitys työntekijöiden ja työn vaikutuspiirissä olevien turvallisuu-
delle.

Päätoteuttajan tulee arvioida sortuman vaara sekä maamassojen kantavuus ja vakavuus
sekä laadittava ennen työn aloittamista pätevällä henkilöllä tuentaa tai muuta suojaustoimen-
pidettä koskeva suunnitelma, joka on esitettävä rakennuttajalle. Mikäli oletetaan, että sortu-
mavaara on olemassa, kaivannon seinät on tuettava tai luotettavan selvityksen perusteella
tehtävä luiskaamalla tai porrastamalla.

Samoin ennen töiden aloittamista päätoteuttajan tulee selvittää rakennuspaikalla olevien
kaapeleiden, johtojen ja putkistojen sijainnit sekä mahdolliset muut yhdyskuntatekniikan ai-
heuttamat haitta- ja vaaratekijät. Kaapeleiden siirto- ja purkutöissä on huolehdittava, että
kaapelit on tehty jännitteettömiksi ennen töiden aloittamista.

Kaivutöissä on huomioitava liikenteen aiheuttama kuormitus kaivantojen seinämille.

Mikäli kaivumassoja ei välittömästi kuljeteta työkohteesta pois, on niiden läjittäminen tehtävä
vähintään 10 metrin etäisyydelle kaivannon reunasta, ellei suunnitelmissa ole toisin mää-
rätty. Samaa sääntöä noudatetaan rakenteisiin tarkoitettuja materiaaleja työmaalla väliva-
rastoitaessa.

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

Urakoitsijan on noudatettava toiminnassaan seuraavia ohjeita:

- RIL 263-2014 Kaivanto-ohje

- Kapeat kaivannot, Aluehallintovirasto 2010

- Hattulan kunnan määräykset

4.9. Putoamisvaaralliset työt

Kaikki rakentamisen yhteydessä syntyvät reuna-alueet, joissa työntekijät tai ulkopuoliset
henkilöt tai tavarat saattavat pudota, on suojattava kansin tai kaitein. Syvät kaivannot, jyr-
kät leikkausluiskat sekä siltojen ja tukimuurien reunat on putoamissuojattava kulloisenkin
vaaratekijän edellyttämällä tavalla.

Putoamisen estävän suojarakenteen ja laitteen esim. suojakaiteen tulee olla suojavaikutteel-
taan yhtenäinen.

Kaikkien rakentamisen yhteydessä esiintyvien työtasojen ja kulkuteiden vapailla sivuilla,
joista voi pudota yli 2 metriä korkeammalta on putoamisvaara, sekä muulloinkin, milloin pää-
toteuttaja toteaa erityisen tapaturman tai hukkumisen vaaran, on oltava suojakaiteet tai
muut suojarakenteet. Hämärään aikaan kaiteissa ja aidoissa on käytettävä heijastimia ja va-
roitusvilkkuja.

Päätoteuttaja vastaa, että putoamissuojaukset toteutetaan työmaalla Vna 205/2009:n 28 §:n
vaatimusten ja ohjeen mukaisesti.
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4.10. Teline- ja tukirakenteet

Pääurakoitsija vastaa tukirakenteiden suunnittelusta ja rakentamisesta. Viranomaisten niin
vaatiessa pääurakoitsijan tulee laadituttaa tukirakenteesta rakennepiirustukset ja hyväksyt-
tää 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 käytöstä on esitetty
em. asetuksen 12 luvussa.

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

Nojatikkaita ei saa käyttää työtelineenä tai -alustana – ainoastaan tilapäisinä kulkureitteinä 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 sähköturvallisuuslaissa
410/1996 ja sen nojalla annetuissa määräyksissä. Lisäksi on noudatettava sähköverkonhalti-
jan turvallisuusohjeita. Tällä työmaalla sähköverkonhaltija on Elenia.

Sähkökaapelit on paikannettava ennen kaivun aloittamista. Sähkökaapelien paikallistamiseen
saa verkonhaltijan kaapeleiden paikantamispalvelua. Paikantamispyyntö on aina pakollinen
kaivettaessa keskijännitekaapeleiden (10/20 kV) läheisyydessä. Paikantaminen ei siirrä kai-
vutyövahinkojen korvausvastuuta.

Kaapelit on suojattu pääsääntöisesti betonikanavalla, betoni- tai muovikouruilla tai muoviput-
killa. Sähkökaapeleiden suojana käytettävien muoviputkien väri on yleensä keltainen tai van-
hemmissa suojaputkissa värinä on käytetty mustaa. Kaapeleista varoittavasta merkkinau-
hasta saa tietoja verkon haltijalta.  Kaikki maakaapelit eivät välttämättä ole suojaputkissa.

Kaapelien esiin kaivu on aina tehtävä varovaisuutta noudattaen. Konekaivu edellyttää kaape-
leilta 0,5 metrin turvaetäisyyttä. Mikäli turvaetäisyydet alittuvat, kaapeleiden sijainti on var-
mistettava käsityökaluin. Kaapelit sijaitsevat normaalisti 0,7 - 0,8 metrin syvyydessä. Myö-
hemmin suoritettujen katukorkeus-, ym. muutosten johdosta saattavat syvyydet paikallisesti
vaihdella paljon.

Sähkökaapeleiden siirtäminen tulee tapahtua verkonhaltijan edustajan valvonnassa ja siirret-
täessä tulee noudattaa annettuja ohjeita. Pääsääntöisesti kaapelit siirretään jännitteettö-
mänä. Kaapelit tulee suojata työn ajaksi mekaanisia vaurioita vastaan ja tukea niin, etteivät
ne jää vapaasti roikkumaan.

Kaapelien siirtämisestä, suojauksesta ja paikantamisen yhteyshenkilöistä saa tarkempia oh-
jeita verkonhaltijalta. Elenian osalta: http://www.elenia.fi/sites/default/files/Elenia_kai-
vuohje.pdf

Mikäli työmaalla tai sen läheisyydessä on sellaisia kaapeleita, joita ei voida työn ajaksi siirtää
tai tehdä jännitteettömiksi, on ne sähkötapaturman vaaran estämiseksi eristettävä suojara-
kenteilla tms. Tällaisia on mahdollisesti mm. Elenian 20 kV:n maakaapeli.

Liikuttaessa tai työskenneltäessä nostokoneilla tms. ilmajohtojen läheisyydessä on huolehdit-
tava, 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 rasituksilta
tai ripustettava riittävän korkealle.
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4.12. Valaistus

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

Työvalaisinasennukset tulee toteuttaa siten, etteivät valaisimet aiheuta vaaraa työntekijöiden
työturvallisuudelle ja häikäisyä yleiselle liikenteelle.

4.13. Kulkutiet

Kaikille työskentelypaikoille on järjestettävä tarkoituksenmukainen turvallinen kulkutie, joka
on pidettävä sellaisessa kunnossa, että liukastumis-, kompastumis- ja putoamisvaara on mi-
nimoitu.

Kulkureittien on oltavaa vapaat esim. kaapeleista ja letkuista eikä niillä saa olla suojaamatto-
mia (tai taivuttamattomia) teräksiä, pultteja tms. tapaturman vaaraa aiheuttavaa esinettä.

4.14. Nostotyöt

Nostolaiteessa noudatetaan Vna 205/2009:n 5 luvun määräyksiä ja velvoitteita aina tapaus-
kohtaisen nosturi- ja nostintyypin mukaisesti. Henkilönostot on aina suunniteltava erikseen
(Vna 205/2009 § 10).

4.15. Pelastautuminen ja ensiapu

Päätoteuttaja huolehtii, että jokaisesta työpisteestä on vaaratilanteissa mahdollisimman no-
pea ja turvallinen poistumisreitti, joka on pidettävä esteettömänä ja joka johtaa mahdollisim-
man suoraan turvalliselle alueelle.

Päätoteuttaja huolehtii, että kohteessa on sen luonteen mukaisesti tarvittavat ensiapuväli-
neet 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 kadun- tai tienpitäjän ohjeita. Työ-
maan liikennejärjestelyjä suunniteltaessa noudatetaan lisäksi ohjeita ”Tilapäiset liikennejär-
jestelyt katualueella (SKTY 19/99)”. Sulku- ja varoituslaitteista sekä työmaan liikennejärjes-
telyistä on ohjeistettu lisäksi Liikenneviraston Liikenne tietyömaalla -ohjeissa.
Esteettömyys tulee huomioida esteettömän ympäristön suunnitteluohjekortin ”SuRaKu 8, tila-
päiset liikennejärjestelyt” mukaisesti.”

Päätoteuttajan on tehtävä suunnitelmat kaikista tilapäisistä liikennejärjestelyistä etukäteen.
Kaikki tilapäiset liikennejärjestelyt on hyväksytettävä viranomaisilla.

Päätoteuttajan on huolehdittava, että kaikilla työkohteen työntekijöillä on tie- tai katuturva 1
koulutus suoritettu hyväksytysti. Liikennejärjestelysuunnitelmien laatijalla ja liikennejärjeste-
lyistä vastaavalla tulee olla Tieturva 2 – pätevyys. Liikenteenohjaajan tulee olla täysi-ikäinen
ja hänellä tulee olla ajokortti.  Liikenteenohjaajan pätevyysvaatimukset on esitetty ohjeessa
Liikennevirasto 2/2015 (luku 5). Liikenteenohjausta henkilötyönä on käytettävä aina, kun
työalueen tai -koneen eristäminen muusta liikenteestä ei ole muilla keinoilla mahdollista.
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Työmaajärjestelyt on suunniteltava siten, ettei yleistä liikennettä häiritä kohtuuttomasti. Lii-
kenteen olosuhteet on pidettävä turvallisina huomioiden erityisesti alueella tehtävät kaivanto-
työt sekä työmaaliikenne. Liikennejärjestelyjä suunniteltaessa tulee kiinteistöille sekä jalan-
kulku- ja pyöräliikenteelle taata turvallinen kulku työmaan ohi.

Päätoteuttajan on kiinnitettävä erityistä huomiota työmaan merkitsemiseen ja suojaamiseen.
Erityisesti on huomioitava työntekijöitten turvallisuudelle vaaraa aiheuttava ajoneuvoliikenne.
Vastaavasti työmaan merkitsemisellä ja suojaamisella sekä opasteilla estetään ulkopuolisten
pääsy työmaalle ja vähennetään työmaan ulkopuolisille aiheuttamia vaaratekijöitä.

Rakentamisen aikaiset kaivannot ja kanaalit tulee merkitä selvästi. Kaivannot ja kanaalit 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 aiheutuvien vaara-
tekijöiden vähentämiseen on kiinnitettävä huomiota. Liikenteessä työskenneltäessä työnteki-
jöiden on käytettävä liikenteessä työskentelyyn tarkoitettua standardin SFS-EN 471 suojaus-
luokan 2 mukaista varoitusvaatetusta ja liikenteenohjaustehtävissä luokan 3 mukaista varoi-
tusvaatetusta.

5. YMPÄRISTÖN SUOJAUS

5.1. Työmaan suojaaminen

Työmaan aitaamissa ym. merkitsemisessä on otettava huomioon työn luonteen edellyttämät
vaatimukset ja toteuttamisedellytykset sekä työntekijöiden turvallisuuden kannalta, että ym-
päristön aiheuttamista lähtökohdista. Päätoteuttaja on vastuussa myös siitä, että alueen suo-
jaukset, liikennejärjestelyt ym. ovat kunnossa kaikkina aikoina, myös työajan ulkopuolella.

Työmaan suojaamisessa on huomioitava tienpitäjän ja maanomistajan määräykset.

5.2. Ympäristön ja työmaan puhtaanapito

Päätoteuttajalle kuuluu työstä johtuva ympäristön puhtaanapito. Päätoteuttaja on vastuussa
siitä, että alueen suojaukset, liikennejärjestelyt ym. ovat kunnossa kaikkina aikoina, myös
työajan ulkopuolella. Työt on järjestettävä siten, että ympäristölle ei aiheudu tarpeettomia
likaantumisesta aiheutuvia haittavaikutuksia. Päätoteuttajalla on velvollisuus pitää työmaa-
alue sekä ulkopuoliset katu- ja puistoalueet siistinä ja terveydellisesti tyydyttävinä poista-
malla sinne työmaalta kerääntynyt lika, roskat ja irtonaiset esineet. Puhtaanapidon tulee vas-
tata katu- ja puistoluokituksen mukaista hyväksyttyä laatutasoa.
Ylijäämämassojen poisajossa käytettävien ajoneuvojen on yleisen liikenteen käytössä olevalle
alueelle tultaessa oltava sellaisessa kunnossa, että savi- yms. maita ei kulkeudu liikennealu-
eelle.

Päätoteuttajan on järjestettävä jätteiden ja jätemateriaalin lajittelua ja keräilyä varten riittä-
västi jäteastioita tai -lavoja ja huolehdittava niiden säännöllisestä tyhjennyksestä. Kukin sivu-
ja aliurakoitsija on velvollinen toimittamaan työssään syntyvät pakkausjätteet pääurakoitsijan
työkohteen läheisyyteen sijoittamiin keräysastioihin.

5.3. Työkoneiden, polttonesteiden ja kemikaalien säilyttäminen työmaalla

Työkoneiden, polttonesteiden ja kemikaalien säilyttämisessä työmaalla on noudatettava la-
kien ja asetusten lisäksi Hattulan kunnan ympäristönsuojelumääräyksiä.

Päätoteuttaja ylläpitää työmaalla säilytettävistä kemikaaleista ajantasaista kemikaaliluette-
loa, jonka on oltava työmaalla saatavissa.
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5.4. Pölyn leviämisen estäminen

Pölyn torjunnassa on noudatettava lakien ja asetusten lisäksi Hattulan kunnan ympäristön-
suojelumääräyksiä.

Työmaapölyn ennaltaehkäisemiseen on kiinnitettävä riittävästi huomiota. Pölyämistä voidaan
vähentää mm. työmaateiden pölynsidonnalla, ympäristöön kulkeutuneen pölyn ja lian nope-
alla poistamisella, käytettävien kiviainesten kastelulla ja/tai yksittäisten varastokasojen peit-
tämisellä.

Työmenetelmistä (esim. louhinta ja 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 huoleh-
dittava ympäristönsuojelulain 60 §:n mukaisesta, erityisen häiritsevää melua aiheuttavia tila-
päisiä toimintoja koskevasta ilmoitusvelvollisuudesta. Lisäksi on noudatettava Hattulan kun-
nan ympäristönsuojelumääräyksiä.
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