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1 Turvallisuusasiakirja/yleistä

1.1 Turvallisuusasiakirjojen tarkoitus
Rakennuttajan turvallisuusasiakirjat (turvallisuusasiakirja, turvallisuussäännöt ja menettelyohjeet) on laadittu
rakennushankkeen suunnittelua ja rakentamista varten ja ne ovat lainsäädännön mukainen rakennustyön suun-
nittelua ja valmistelua varten laadittu rakennuttajan asiakirja.

Tämä asiakirja kertoo hankkeen erityisiä työturvallisuusriskejä ja vaaroja aiheuttavista olosuhteista ja työvai-
heista niin, että urakoitsijat voivat varautua niihin asianmukaisesti. Lähtökohtana on, että jokainen osapuoli
rakennushankkeessa tuntee työturvallisuuslainsäädännön vaatimukset ja toimii niiden mukaisesti. Urakoitsijoi-
den tulee tuntea rakentamisen yleiset ja tavanomaiset vaarat normaalin rakentamiskokemuksensa pohjalta.

Rakennuttajalle ei siirry tämän asiakirjan tai muiden urakka-asiakirjojen kautta mitään päätoteuttajan velvoit-
teita, ja tämä asiakirja ei vähennä tai poista hankkeen muissa asiakirjoissa kuten urakkaohjelmassa ja urakkara-
jaliitteessä määriteltyjä turvallisuustoimenpiteitä. Kohteessa toimitaan Aluehallintoviraston ”TR-mittari tarkas-
tajien ohjeet 2015 alkaen” –ohjeen mukaisesti.

Tämä asiakirja täydentää rakennus- ja erikoistyöselityksiä sekä urakkasisältöasiakirjoja.

1.2 Lyhyt yhteenveto työkohteesta ja tehtävistä töistä
Lielahden päiväkoti uudisrakennus rakennetaan vanhan päiväkodin tontille, josta puretaan ennen tämän hank-
keen rakennustöiden alkua vanha päiväkoti. Uusi päiväkoti on betonielementtirakenteinen. Julkisivumateriaa-
lina on puhtaaksimuurattu tiili. Vesikatemateriaalina on kumibitumikermi. Rakennustyöt tehdään sääsuojan
alla. Tontilla suoritetaan kaivu- ja louhintatöitä suunnitelmien edellyttämässä laajuudessa.

1.3 Rakennuttaja
Kohteen rakennuttajatehtävät hoitaa Tampereen Tilapalvelut Oy ja projektipäällikkönä toimii Sinikka Vähä-
maa.

1.4 Turvallisuuskoordinaattori
Suunnitteluvaiheessa rakennuttajan turvallisuuskoordinaattorina toimii rakennuttajan projektipäällikkö Sinikka
Vähämaa, puh. 040 800 4929 ja rakentamisvaiheen turvallisuuskoordinaattorina toimii rakennustöiden valvoja
Jouni Huhtivuo, puh. 040 701 6919. Sähköpostit ovat muotoa etunimi.sukunimi@tampere.fi. Turvallisuuskoor-
dinaattorille ilmoitetaan kaikki työturvallisuuteen liittyvät asiat ja muutokset, myös tähän asiakirjaan liittyvät.
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1.5 Päätoteuttaja
Rakennuskohteen päätoteuttajana toimii pääurakoitsija, joka nimeää työmaalle vastaavan työnjohtajan ja tar-
vittaessa hänelle sijaisen. Päätoteuttaja laatii työmaalle yhteiset turvallisuusohjeet.

Rakennuttajalle ei siirry tämän asiakirjan tai muiden urakka-asiakirjojen kautta mitään päätoteuttajan velvoit-
teita.

1.6 Urakoitsijat
Urakkamuotona on jaettu urakka alistetuin sivu-urakoin. Jokaisen urakoitsijan on otettava tämän
asiakirjan tiedot huomioon työnsuunnittelussa ja omassa toiminnassaan.

1.7 Yhdyshenkilöt ja yhteystiedot
Työmaan turvallisuudesta vastaavista henkilöistä pidetään ajan tasalla olevaa listaa, joka päivitetään työmaa-
kokousten yhteydessä. Jokaisen urakoitsijan tulee ilmoittaa turvallisuudesta vastaavat henkilönsä tähän lis-
taan.

Urakoitsijoiden on hyväksytettävä tilaajalla työturvallisuudesta vastaavat henkilöt.

1.8 Rakennuskohteen tyypilliset työturvallisuusriskit
Rakennushankkeella on  tyypillisiä piirteitä sekä uudisrakennuskohteesta. Tyypillisiä työturvallisuusriskejä ja
riskejä sisältäviä työvaiheita ja tekijöitä ovat:

· työmaan järjestelyt sekä hyvän järjestyksen ylläpito työpisteissä ja materiaalin käsittelyssä eri raken-
nusvaiheissa

· kaivutyöt ja louhinta
· maapohjan kantavuus ja kaivantojen tuenta ja/tai luiskaus
· rakennustyön aikainen sähköistys ja valaistus
· koneiden ja laitteiden käyttö
· nostotyöt ja siirrot
· putoamissuojauksen toteuttaminen
· sääsuojien kiinnitys tuulikuorma huomioiden
· telineiltä suoritettavat työt
· suurten kappaleiden varastointi, nostot ja asennus
· pölyn vähentäminen ja sen leviämisen esto
· työhygieenisten mittausten menettelyt
· liuotinohenteisten maalien, liimojen sekä pohjustusaineiden käyttö
· töiden ja työvaiheiden tosiasiallinen ajoitus ja kesto sekä niiden yhteensovittamisen järjestäminen ra-

kennustöiden edistymisen mukaan
· töiden ja työvaiheiden yhteensovittaminen rakennustyömaalla ja rakennustyön vaikutuspiirissä olevan

asuinalueen sekä yleisen liikenteen kanssa.
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· Erityisesti huomioitava työmaaliikenteen, läheisen koulun oppilaiden kulkureitin, päiväkodin tontin
kautta tapahtuvan naapuritonttien liikenteen sekä läheisen huoltoaseman liikenteen turvallinen yh-
teensovitus.

· mahdolliset tekniikkaliittymien kaivannot katualueella
·
· vaaraa aiheuttavat putkistot ja sähkökaapelit
· henkilönsuojainten käyttötarpeet ja – ajankohdat
· toiminta tapaturmissa ja onnettomuustilanteissa

2 Turvallisuussäännöt

2.1 Rakennuttajan tavoitteet työturvallisuudessa

Tampereen Tilapalvelut Oy:llä on nolla tapaturmaa tavoite.

Rakennuttajan tavoitteena on hankkeen turvallinen toteutus ja ettei työntekijöille eikä muille työmaan vaiku-
tusalueella oleville aiheudu vaaraa tai terveydellistä haittaa ja että työmaalla ei satu yhtään poissaoloon johta-
nutta työtapaturmaa. Työmaavaiheessa rakennusurakoitsija kirjaa vähintään 5 turvallisuushavaintoa viikossa.

2.2 Työsuojelusäädökset
Rakennuskohteessa noudatetaan työsuojelua koskevia lakeja, asetuksia, säädöksiä ja määräyksiä, jotka ovat
näkyvillä työmaalla. Rakennustyön turvallisuusmääräykset selityksineen tulee olla esillä työmaalla.

2.3 Rakennusalueen rajoitukset
Työmaan ilmoitustaululla on nähtävillä työmaa-alueen järjestelypiirros sekä työmaan sähköistys- ja valaistus-
suunnitelma. Muista kuin järjestelypiirroksen esittämistä järjestelyistä urakoitsijan on sovittava vastaavan työn-
johtajan kanssa. Työmaa-alueen järjestelypiirrosta sekä työmaan sähköistys- ja valaistussuunnitelmaa tulee päi-
vittää kaikissa rakentamisen vaiheissa.

2.4 Ympäristön olosuhteet
Työnsuorituksessa on otettava huomioon lähialueen toiminta ja siitä aiheutuvat rajoitukset. Koululaiset kulke-
vat tontin sivuitse, mikä on huomioitava alueen aitauksessa ja työmaatoimintojen suunnittelussa.

Päätoteuttajalla on velvollisuus pitää kadut puhtaana, siistinä ja terveydellisesti tyydyttävänä poistamalla ka-
dulle kerääntynyt lika, roskat ja irtonaiset esineet ajoradalta ja jalkakäytäviltä. Ajoväylät tulee pitää kaikkina
aikoina ajokelpoisina pelastuslaitoksen kaluston pääsemiseksi rakennuksen vierelle.

Urakoitsijoiden tulee huolehtia että työn suorittamisesta ei aiheudu haittaa kiinteistöille, ympäristölle ja ulko-
puolisille henkilöille. Melua aiheuttavat työt on tehtävä siten, että meluhaitta on mahdollisimman vähäinen ja
töiden ajoituksessa on huomioitu lähiseudun asutus.
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Päätoteuttajan on järjestettävä työt ja työmaa-alue siten, että työmaan vaikutusalueella liikkuville henkilöille ei
työstä aiheudu vaaraa. Työmaa-alue on rajattava aitaamalla ja käytössä olevista kulkuaukoista ja -porteista on
huolehdittava siten, etteivät ulkopuoliset pääse työmaa-alueelle. Erityisesti louhinta- ja maanrakennustöitä
tehtäessä on huolehdittava alueen riittävästä merkitsemisestä.

Rakennustyö on järjestettävä siten, että tontin koillisreunassa kulkeva tie kerrostaloille on koko ajan suojattu ja
turvallinen käyttää.

2.5 Töiden yhteensovitus ja työsuojelu
Päätoteuttajan on valtioneuvoston asetuksen VNa 205/2009 mukaan huolehdittava turvallisuuden ja terveyden
kannalta tarpeellisesta työmaan yleisjohdosta ja osapuolten välisen yhteistoiminnan ja tiedonkulun järjestämi-
sestä, toimintojen yhteensovittamisesta sekä työmaan yleisestä siisteydestä ja turvallisuudesta

2.6 Paloturvallisuus
Jokainen urakoitsija on velvollinen kiinnittämään erityistä huomiota paloturvallisuuteen ja toimimaan vastuu-
alueellaan niin, että tulipalon vaaraa ei synny ja noudattamaan kohdassa 2.2 mainittuja yleisiä ohjeita ja myö-
hemmin työmaalle laadittavia sekä viranomaisten antamia suojeluohjeita.

Tulitöitä tekevillä työntekijöillä on oltava tulityökoulutus ja sen osoittamiseksi tulityökortti. Kukin urakoitsija
ilmoittaa tulityökortin omaavat henkilöt työmaan vastaavalle työnjohtajalle, joka laatii luettelon kaikista tuli-
työkortin omaavista henkilöistä.

Päätoteuttaja laatii tulityösuunnitelman ja huolehtii työnaikaisesta palonsuojelusta, paloturvallisuudesta ja työ-
maan yleispalovartioinnista. Työkohdekohtaisesta tulityöpalovartioinnin ja vähintään tunnin työskentelyn päät-
tymisestä jatkuvan jälkivartioinnin hoitaa kukin urakoitsija. Tulityöt tehdään ennen klo 14.30.

Työmaalla on avotulen teko kielletty.

2.7 Sähköturvallisuus
Päätoteuttaja vastaa siitä, että työmaasähköjärjestelmät ovat koko rakentamisajan turvallisia ja määräysten
mukaisia. Sähkövirran on oltava katkaistuna rakennusaikaisissa työpisteissä aina taukojen, yön ja viikonlopun
aikana. Rikkoutuneita ja viallisia sähkölaitteita ja -kaapeleita ei saa käyttää työmaalla.

Työmaalle on laadittava työnaikainen sähköistyssuunnitelma, jota päivitetään työmaan edetessä.

Rakennuskohteeseen tulee nimetä työmaan sähkötöiden turvallisuudesta vastaava henkilö.
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2.8 Turvallisuusseuranta ja tarkastukset
Päätoteuttajan tulee suorittaa kerran viikossa työmaan TR-mittaus / viikkotarkastus. Tilaajalle toimitetaan il-
moitus tuloksesta ja se kirjataan työmaakokouksen pöytäkirjaan. Päätoteuttaja tallentaa tulokset viikottain pro-
jektipankkiin. Mahdollisten virheiden ja puutteiden korjaukset on suoritettava putoamissuojauspuutteissa vä-
littömästi ja muissa yhden työpäivän kuluessa.

Työmaalla tulee käyttää suojakypärää, naulaanastumissuojalla varustettuja turvajalkineita, heijastavaa vaate-
tusta ja muita suojavälineitä Aluehallintoviraston ”TR-mittaus tarkastajien ohjeet” –ohjeen mukaisesti . Muita
henkilökohtaisia suojavarusteita tulee käyttää kulloisenkin työtehtävän vaatimusten mukaisesti.

Kunkin urakoitsijan on huolehdittava, että työmaalla toimivilla henkilöillä on asianmukaiset luvat ja käytännön
kokemus sähkö-, hitsaus- ja tuli- yms. töissä.

2.9 Yhteistoiminta
Päätoteuttajan on huolehdittava perehdyttämällä ja opastamalla siitä, että kaikilla yhteisen rakennustyömaan
työntekijöillä on riittävät tiedot turvallisesta työskentelystä ja että he tuntevat kyseessä olevan rakennustyö-
maan vaara- ja haittatekijät sekä niiden poistamiseen tarvittavat toimenpiteet.

Myös urakka-alueen välittömässä läheisyydessä sijaitsevat kiinteistöjen omistajat ja ympäröivä liikenne on otet-
tava huomioon kaikessa työnsuunnittelussa.

Jos työturvallisuusvelvoitteiden huolehtimista varten tarvitaan lisäsuunnitelmia, -ohjeita tms., tulee päätoteut-
tajan ilmoittaa niistä viipymättä rakennuttajalle.

Jokaisella aliurakoitsijalla on oltava oma työturvallisuudesta vastaava henkilö, jonka yhteystiedot on ilmoitet-
tava työmaan vastaavalle työnjohtajalle.

Rakennuttaja edellyttää, että suunnittelukokouksissa, suunnitelmakatselmuksissa, työmaa- ja urakoitsijako-
kouksissa käsitellään aina rakennustöiden turvallisuusasiat. Työmaakokouksia järjestetään vähintään kuukau-
sittain.

2.10 Työmaakokoukset
Työmaakokouksissa päätoteuttaja velvoitetaan raportoimaan työsuojeluasioiden hoitamisesta joko erillisellä il-
moituksella tai työmaavaiheilmoituksen osana. Raportointiin voi liittyä esimerkiksi:

· työturvallisuustilanneraportti
· työsuojelukatselmukset
· TR-mittaus/viikkotarkastus
· työsuojelukoulutus
· henkilökunnan perehdyttäminen
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2.11 Henkilötunnisteen käyttö ja kulkulupa
Jokaisella työntekijällä tulee olla kuvallinen henkilökortti, josta selviää veronumero ja työnantajan nimi.

Päätoteuttaja on velvollinen pitämään kirjallista työntekijäluetteloa työmaalla. Päätoteuttajan tulee vastata
päätoteuttajan ilmoitusvelvollisuudesta.

Kulkuluvan myöntää työmaan vastaava työnjohtaja tai hänen valtuuttamansa henkilö.

2.12 Ohjeet osapuolten hyväksyntää edellyttävien turvallisuussuunnitelmien käsitte-
lyyn

Päätoteuttajan on esitettävä rakennuttajalle kirjalliset työturvallisuutta koskevat suunnitelmat ennen raken-
nustöiden aloittamista.

· Työmaan järjestely eri rakennusvaiheissa esitetään: Työmaan aluesuunnitelmassa ja siihen liittyvissä
suunnitelmissa

· Louhinta: Louhintasuunnitelmassa
· Kaivutyöt: Kaivutyösuunnitelmassa
· Rakennustyön aikainen sähköistys ja valaistus: Työmaan sähköistyssuunnitelmassa
· Työmaaliikenne ja kulkutiet: Työmaan aluesuunnitelmassa
· Nostotyöt ja siirrot: Elementtiasennussuunnitelmassa (rakennesuunnittelija tarkastaa)
· Putoamissuojaukset: Putoamissuojaussuunnitelmassa
· purkutöiden työnaikaisten lisätuentojen suunnitelmat
· Elementtien ja muiden suurten rakenteiden asennus: Elementtiasennussuunnitelmassa (rakennesuun-

nittelija tarkastaa)
· Tulityöt: Palontorjuntasuunnitelmassa

Nimetään suunnitelmat, jotka on toimitettava suunnittelijalle tarkastettavaksi (mm. elementtiasennussuunni-
telma).

3 Menettelyohjeet

3.1 Tiedottaminen, informointi ja opasteet
Työnaikaisesta tiedotuksesta työalueella liikkuville huolehtii päätoteuttaja.

Alueella liikkuvien ihmisten turvallisen liikkumisen varmistamiseksi työmaalla on oltava selkeät opasteet
ja ohjeet.

3.2 Töiden ajoitus
Päätoteuttajan on huolehdittava siitä, että töiden ajoitus on järjestetty niin, ettei ao. työstä aiheudu vaaraa
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muille työntekijöille, muille osapuolille tai sivullisille. Päätoteuttaja huolehtii siitä, että muille vaaraa aiheutta-
vista työvaiheista joko ilmoitetaan asianmukaisesti, haetaan lupa tai ajoitetaan työt ajankohtaan, jolloin muut
osapuolet eivät työskentele, ao. työvaiheen turvallisuussuunnitelmien tai –ohjeiden mukaisesti.

3.3 Purkutyöt
Kohteessa ei ole purkutöitä.
Kohteesta puretaan ennen varsinaisen hankkeen alkua vanha päiväkotirakennus, joten rakennustöiden alka-
essa tulee huomioida mahdolliset purkujätteiden tai pilaantuneen maa-aineksen jäännökset.

3.4 Maarakennustyöt
Maankaivua ja louhintaa tehdään suunnitelmien osoittamassa laajuudessa. Kaivu-, vahvistus ja tuentasuunni-
telmiin tulee tutustua huolella työsuunnittelua tehtäessä.

Tämän hetken tietojen mukaan kohteessa ei ole saastuneita maita. Mikäli kohteesta kuitenkin löytyy kaivutöi-
den yhteydessä viitteitä ongelmajätteistä tai terveydelle vaarallisista aineista, tulee työt keskeyttää ja ilmoittaa
havainnosta välittömästi rakennustöiden valvojalle/turvallisuuskoordinaattorille.

3.5 Väliaikaiset tuennat
Mahdollisen tukemistarpeen määrittelee rakennesuunnittelija rakennesuunnitelmissa ja täydentää tarvittaessa
työmaakäynneillä.

3.6 Asbesti ja haitta-aineet
Uudiskohde.

3.7 Timanttisahaus/poraus
Suuremmat hormireiät huomioidaan jo rakennesuunnittelussa. Pienempien putkien, kaapeleiden ja kanavien
läpiviennit kantaviin seiniin ja välipohjiin tehdään timanttiporaamalla.

3.8 Katolla tehtävät työt
Vesikatolla tehtävien töiden suunnittelussa on kiinnitettävä erityistä huomiota putoamissuojauksen järjestämi-
seen.

3.9 Nostot
Vaikeista tai vaarallisista nosto- ja siirtotöistä on laadittava erilliset suunnitelmat. Nostoista laaditaan aina kir-
jallinen suunnitelma, jos se tapahtuu yleisen liikenteen käyttämällä alueella tai kahdella koneella.

Nostojen suunnittelussa on huomioitava mm. tukipisteiden stabilointi, nostojen turvallisuus, putoamisvaara,
alueiden eristäminen nostojen ajaksi, alueella olevat kaivannot ja tekniikkakuilut.
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3.10 Elementtiasennukset
Elementtisuunnitelmat on laadittava siten, että elementtien asentaminen on turvallista.

Pääurakoitsijan elementtiasennusurakoitsija laatii asennussuunnitelman, jonka hyväksyvät rakennesuunnitte-
lija ja turvallisuuskoordinaattori.

3.11 Työnaikaiset rakenteet ja asennukset
Jos esim. tuentojen, telineiden ankkurointien, kaiteiden asentamisen tms. takia joudutaan poraamaan ja asen-
tamaan kiinnityksiä pinnoille, jotka voivat vaurioitua (kuten julkisivut), suoritetaan katselmus.

Kaasu- ja nestekaasupullojen varastointi sisätiloihin on kielletty ja niiden varastoinnista ja säilytyksestä samoin
kuin palavien nesteiden varastoinnista on sovittava etukäteen paloviranomisen ja rakennuttajan kanssa. Räjäh-
dysaineita ei saa varastoida työmaa-alueella.

Lisäksi tulee noudattaa vakuutusyhtiön suojeluohjeita ja viranomaisten muita ohjeita.

Tupakointi on kielletty koko kiinteistön alueella.

3.12 Telineet ja työskentelytasot
Kukin urakoitsija vastaa käyttämiensä teline- ja tukirakenteiden suunnittelusta ja rakentamisesta. Viranomais-
ten niin vaatiessa ao. urakoitsija laadituttaa telineistä ja tukirakenteista rakennepiirustukset ja hyväksyttää ne
tarkastavilla viranomaisilla.

Kukin urakoitsija vastaa, että työ- ja suojatelineet toteutetaan työmaalla Valtioneuvoston asetuksen VNa
205/2009 mukaisesti rakennustöiden turvallisuusmääräyksiä noudattaen.

Telinetöissä käytetään telineeseen kiinnitettävää telinekorttia.

3.13 Rakennusvälineet
Työvälineiden, koneiden sekä muiden rakennusvälineiden tulee olla tarkoituksenmukaisia ja niiden tulee täyt-
tää työturvallisuudelle asetetut vaatimukset. Ne on varustettava tarvittaessa sellaisilla apulaitteilla, ettei käsi-
teltäville tarvikkeille, rakennusosille tai ympäristölle aiheuteta vahinkoa.

3.14 Liuotinohenteisten maalien, pohjustusaineiden, liimojen yms. käyttö
Kukin urakoitsija vastaa siitä, että työmaalla noudatetaan voimassa olevia työntekijöiden suojaamista koskevia
asetuksia ja määräyksiä.

Kukin urakoitsija toimittaa kaikista työmaalla käytettävistä liuotinpohjaisista tuotteista käyttöturvallisuustie-
dotteen työmaalle.
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Työnsuunnittelussa pyritään työjärjestelyin minimoimaan liuottimille altistuvien työntekijöiden määrä lähei-
sissä työkohteissa.

3.15 Pölyn leviämisen estäminen
Päätoteuttajan on tehtävä työmaan pölynhallintasuunnitelma. Vaadittu puhtausluokka on P1.

Kohteessa käytetään työmaan puhtaudenhallinnan konsulttia, joka laatii rakennushankkeeseen puhtaudenhal-
lintaohjeen ja seuraa työmaan puhtautta.

Pölyä synnyttäviä tai runsaasti pölyäviä työvaiheita ovat maarakennustyöt, piikkaus ja poraus sekä betoni- ja
tasoitepintojen hionta ja siivous. Hionta- ym. työtä suorittavan urakoitsijan on tehokkaasti estettävä pölyn kul-
keutuminen työtilan tai -alueen ulkopuolelle.

Kukin urakoitsija huolehtii riittävästä, asianmukaisin välinein tehdystä siivouksesta omien jälkiensä osalta. Työ-
maan yleissiivouksesta vastaa päätoteuttaja.

3.16 Putoamissuojaus
Kaikki rakentamisen yhteydessä esiintyvät kuilut ja muut aukot, joihin henkilöt tai tavarat saattavat pudota, on
joko suojattava kansin tai kaitein. Kannet on merkittävä esim. huomiovärillä. Suojauksen tekee aukon tehnyt
urakoitsija. Aukkoa asennustyöhönsä käyttävä urakoitsija saa poistaa suojauksen vain asennustyön ajaksi ja vain
tarvittavalta osin ja vastaa siitä, että suojaukset asennetaan takaisin paikoilleen asennustyön päätyttyä tai kes-
keytyessä. Suojausten ollessa poistettuina em. syystä, on putoamissuojauksesta huolehdittava muilla tavoin.

Suojauksen tehnyt urakoitsija vastaa siitä, että putoamissuojaus toteutetaan Valtioneuvoston asetuksen VNa
205/2009 mukaisesti rakennustöiden turvallisuusmääräyksiä noudattaen.

3.17 Valaistus
Työmaa-alueen sekä työkohteiden yleisvalaistuksesta normaalina työaikana ja erikseen sovittuna myös muina
aikoina järjestää päätoteuttaja. Varsinaisen työkohdevalaistuksen hoitaa valaistusta tarvitseva urakoitsija.

3.18 Jätehuolto
Jätehuollon järjestäminen on päätoteuttajan vastuulla. Piha-alueille jätteiden kasaaminen on kielletty. Tervey-
delle haitalliset jätteet tulee varastoida siten, että ulkopuoliset eivät pääse niihin käsiksi. Pääurakoitsija vastaa
myös aliurakoitsijoiden osalta jätehuoltomääräyksiä noudattaen, kaikista työstä aiheutuvista rakennusjätteistä
jäteveroineen ja kaatopaikkamaksuineen.

3.19 Aliurakoitsijoiden perehdytys
Kukin urakoitsija tulee perehtyä turvallisuussuunnitelmiin ja perehdyttää henkilökuntansa niihin. Päätoteuttaja
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valvoo, että näin menetellään.

3.20 Työhygieeniset mittaukset
Työhygieenisillä mittauksilla selvitetään työoloja mittaamalla kemiallisia, fysikaalisia ja biologisia tekijöitä tar-
vittaessa. Tällä työmaalla seurataan työhygienian tasoa silmämääräisellä tarkastelulla.


