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Rakennustöiden turvallisuusjohtaminen
1 Asiakirjan tarkoitus
Tämä asiakirja on tarkoitettu Espoon kaupungin yhteisellä työmaalla toimivien tilaajan, päätoteuttajan ja muiden työnsuorittajien (tilaajan hankinnat ja erillisurakat, muut tilaajat ja rakennuttajat sekä operaattorit ja niiden urakoitsijat, myöhemmin sidosryhmät) rakennustöiden
turvallisuusjohtamisen vastuiden ja menettelytapojen määrittämiseen.
Tämän asiakirjan tavoitteena on varmistaa, että yhteisellä työmaalla toimivat ovat tietoisia
hankkeen osapuolten vastuista ja velvollisuuksista rakennustöiden turvallisuusjohtamiseen
liittyen.
Tämän asiakirjan allekirjoituksella sidosryhmätaho sitoutuu
 huolehtimaan sille osoitetuista velvollisuuksista ja
 noudattamaan asiakirjassa kuvattuja menettelytapoja sekä
 noudattamaan päätoteuttajan määräysvaltaa päätoteuttajan turvallisuustehtäviin
liittyen.

2 Hankkeen rakennuttaja ja päätoteuttaja
Hankkeen rakennuttajana ja päätoteuttajana toimivat
Tilaaja/rakennuttaja
Espoon kaupunki
Turvallisuuskoordinaattori: "<Etunimi Sukunimi>"
"<puh. xxx xxx xxxx>"
<etunimi.sukunimi@espoo.fi>
Päätoteuttaja
"<X Oy>"
Päätoteuttajan vastuunalainen "<Etunimi Sukunimi>"
henkilö: "<puh. xxx xxx xxxx>"
etunimi.sukunimi@x.fi

3 Päätoteuttajan turvallisuustehtävät
Espoon kaupunki rakennushankkeen tilaajana ja rakennuttajana on nimennyt tälle yhteiselle
rakennustyömaalle päätoteuttajan ja on antanut kyseiselle osapuolelle riittävät toimivaltuudet
hoitaa päätoteuttajan turvallisuustehtäviä.
Päätoteuttajan turvallisuustehtävät on mainittu Valtioneuvoston asetuksessa rakennustyön
turvallisuudesta (VNa 205/2009). Päätoteuttajan on huolehdittava turvallisuuden ja terveyden
kannalta tarpeellisesta
 työmaan yleisjohdosta,
 osapuolten välisen yhteistoiminnan ja tiedonkulun järjestämisestä,
 toimintojen yhteensovittamisesta sekä
 työmaa-alueen yleisestä siisteydestä ja järjestyksestä.
Päätoteuttajalla on määräysvalta tällä yhteisellä työmaalla edellä mainittuihin tehtäviin liittyen.
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4 Päätoteuttajan velvollisuudet
Päätoteuttaja on nimennyt työmaalle vastuuhenkilön, joka ohjaa muiden urakoitsijoiden
toimintaa työvaiheiden ajoituksella ja yhteensovittamisella. Päätoteuttajan vastuuhenkilön on
huolehdittava turvallisuuden ja terveyden kannalta tarpeellisesta
 työmaan yleisjohdosta,
 perehdyttämisestä,
 osapuolten välisen yhteistoiminnan ja tiedonkulun järjestämisestä,
 toimintojen yhteensovittamisesta sekä
 työmaa-alueen yleisestä siisteydestä ja järjestyksestä.
Henkilö vastaa myös yhteistoiminnan ja tiedonkulun järjestämisestä sekä työpaikan vaaratekijöistä tiedottamisesta.

5 Sidosryhmien velvollisuudet
Tällä yhteisellä rakennustyömaalla samanaikaisesti tai peräkkäin eri tilaajatehtäviä toteuttavien sidosryhmien on yhteistoiminnassa päätoteuttajan kanssa sovittava tehtävänsä
siten, että työturvallisuusvelvoitteet tulevat toteutetuiksi koko rakennustyömaata koskien.
Sidosryhmien on annettava työntekijöistään päätoteuttajalle samat tiedot kuin mitä päätoteuttaja on velvollinen ilmoittamaan verottajalle (Laki verotusmenettelystä annetun lain muuttamisesta 363/2013 ja Laki työturvallisuuslain muuttamisesta 364/2013). Tiedot on annettava
ennen työskentelyn aloittamista ja tietojen muuttumisesta on annettavat tieto viipymättä päätoteuttajalle.
Sidosryhmien tulee olla yhteydessä hyvissä ajoin ennen rakennustöiden aloittamista
päätoteuttajan vastuuhenkilöön rakennustöiden yhteensovittamiseksi ja työturvallisuuteen
liittyvien asioiden varmistamiseksi. Tarkemmat toimenpiteet ja menettelytavat sovitaan päätoteuttajan kanssa.
Jokainen rakennustyömaalla toimiva sidosryhmä vastaa teettämänsä työn ja työntekijöidensä
turvallisuudesta. Urakoitsijoiden ja itsenäisten työnsuorittajien tulee nimetä ennen töiden
aloittamista vastuunalaiset henkilöt. Päätoteuttaja toimittaa tilaajan edustajalle luettelon
hankkeen vastuuhenkilöistä yhteystietoineen ennen töiden aloittamista ja päivittää luetteloa
työn kuluessa.
Tarkemmat tiedot rakennustyömaan turvallisuuteen liittyvistä asioista ilmenevät Espoon kaupungin laatimasta turvallisuusasiakirjasta, turvallisuussäännöistä ja menettelyohjeista sekä
päätoteuttajan turvallisuuteen liittyvistä suunnitelmista.
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6 Allekirjoitukset
Sitoudumme noudattamaan tässä asiakirjassa mainittuja turvallisuusjohtamisen menettelytapoja:

Päätoteuttaja:

"<yrityksen nimi>"
<aika>

<paikka>

Allekirjoitus
<allekirjoitus>
<titteli>

Sidosryhmä:

"<yrityksen nimi>"
<aika>

Allekirjoitus
<allekirjoitus>
<titteli>

LIITE: Turvallisuusasiakirja
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<paikka>

