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1. Yleiset järjestelyt 
 

1.1 Yleistä 
 
Työmaan hallintojärjestelyistä vastaa tilaaja, joka toimii hankkeiden päätoteutta-
jana. Tässä asiakirjassa tilaajasta käytetään jäljempänä termiä päätoteuttaja.  

 
1.2 Urakoitsijoiden välinen yhteystyö ja tiedon kul ku 

 
Urakoitsijoiden välistä yhteistyötä ja tiedonkulkua ylläpidetään urakoitsijapalave-
reilla. Jokainen urakoitsija on velvollinen tuomaan esille kaikki havaitsemansa 
työmaata koskevat puutteet ja ristiriidat. Työjärjestyksestä ja niiden mahdollisista 
ristiriidoista sekä aikatauluista sovitaan urakoitsijapalavereissa. 
 
Päätoteuttajan oikeus ja velvollisuus on valvoa työjärjestystä ja työaikataulua, 
sekä poikkeamia havaitessaan sovittaa ristiriidat. 

 
1.3 Asioiden kirjaaminen 

 
Urakoitsijapalavereista tehdään muistiot, joista ilmenee käsitellyt ja sovitut asiat. 
Päätoteuttaja täyttää lisäksi hankkeista työmaapäiväkirjaa. Hankkeeseen vaikut-
tavat asiat käydään läpi työmaakokouksissa ja kirjataan pöytäkirjaan. 

 
1.4 Yhteinen työmaa 

 
Työmaan yleisjohdosta vastaa päätoteuttajan työmaalle nimeämä vastaava työn-
johtaja. Louhintaurakoitsija nimeää työmaalle louhintatyöstä vastaavan räjäytys-
työnjohtajan, jolla tulee olla ylipanostajan pätevyys. 
 
Työmaat ovat pääsääntöisesti yhteisiä työmaita. Työmailla toimii yleensä lisäksi 
sivu- ja aliurakoitsijoita. 

 
1.5 Yhteinen aikataulu 

 
Päätoteuttaja laatii työaikataulun yhteistyössä sivu-urakoitsijoiden kanssa. Aika-
taulussa kiinnitetään erityisesti huomiota eri urakoitsijoiden töiden keskinäiseen 
riippuvuussuhteeseen sekä eri urakoiden vaikutus muiden urakoiden suori-
tusaikoihin. 
 
Työaikataulua tarkastellaan urakoitsijapalavereissa, joita pidetään hankkeissa 
sovitun mukaisesti. 
 
1.6 Kalliopinnan mittaukset 

 
Kalliopinnat tarkemitataan työn etenemisen mukaan ennen kenttien panostamis-
ta päätoteuttajan toimesta. Jos louhittava alue on panostettu ennen tarkemittaus-
ta, kalliopintamalli arvioidaan perustuen alueen muihin mittauksiin. 
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Louhintataso merkitään puhdistettuun kalliopintaan joko kallioon porattuihin rei-
kiin kiinnitettyihin mittapaaluihin tai maalaamalla kallion pintaan. Merkintätapa 
riippuu esim. keliolosuhteista. Merkinnöissä ilmoitetaan vaadittavan louhintata-
son syvyys kallion pinnasta metreinä, esim. -2,9 m. Poikkeustapauksissa merkin-
tätavasta voidaan sopia työmaalla tapauskohtaisesti. 
 
Jos urakoitsijan katsotaan hävittävän jo merkittyjä korkoja joko tarkoituksella tai 
huolimattomuuttaan, päätoteuttaja voi laskuttaa niiden uudelleen merkitsemises-
tä urakoitsijaa toteutuneiden kustannusten mukaisesti. 

 
1.7 Kalliopinnan puhdistaminen 
 
Päätoteuttaja puhdistaa kalliopinnan yhden kerran maaleikkauksen yhteydessä. 
Kalliopinnan puhdistaminen tämän jälkeen louhintaa varten esim. lumesta kuuluu 
urakoitsijan vastuulle. 

 
2. Työturvallisuus 

 
Päätoteuttaja vastaa työmaiden yleisestä turvallisuudesta. Jokainen urakoitsija 
on velvollinen noudattamaan päätoteuttajan määräyksiä ja ohjeita työmailla. Li-
säksi jokainen urakoitsija on velvollinen noudattamaan yleisiä työturvallisuus-
määräyksiä, -lakeja sekä -ohjeita.  
 
Louhintatöissä on noudatettava erityistä varovaisuutta ja urakoitsija on velvolli-
nen korvaamaan aiheuttamansa vahinkonsa myös kolmansille osapuolille. 
 
2.1 Louhintatyön merkittävimmät turvallisuusriskit ja niiden ehkäisevät 
toimenpiteet 
 
Kiviä karkaa ammuttavasta kentästä 

• Huolellinen ja riittävä täkkäysmattojen käyttö 
• Ammuttavaan kenttään nähden oikea panostus kiven laatu, kentän koko 

ja syvyys huomioon ottaen 
 
Läheiset rakennukset/rakennelmat vaurioituvat tärinästä 

• Huolellinen ennakkotutustuminen vaara-alueella oleviin kohteisiin 
• Rakennusten/rakennelmien perustamistavan ja ympäröivän maaperän 

selvittäminen 
• Oikea panostus suhteessa etäisyyksiin 
• Tärinöiden jatkuva seuranta ja panostuksen muuttaminen tarvittaessa 

 
Ulkopuolisia henkilöitä on vaara-alueella räjäytyksen aikana 

• Riittävä määrä varmistajia eri puolilla vaara-aluetta 
• Varmistajalla oltava näkö- tai puheyhteys räjäytyksen suorittajaan 
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• Selvitettävä etukäteen mahdolliset työmaa-alueen läheisyydessä olevat 
polut, hiihtoladut jne. 

• Riittävän pitkä ja kuuluva varoitusmerkin käyttäminen 
• Yleisellä liikenteellä olevan tien, kadun tai kevytväylän läheisyydessä teh-

täessä räjäytyksiä tulee liikenne pysäyttää tilapäisesti riittävän etäältä rä-
jäytyksen ajaksi 

• Räjäytystyöstä varoittavat kyltit ympäri työmaa-aluetta 
• Räjäytystöistä tiedottaminen riittävällä laajuudella lähialueen asukkaille ja 

toimijoille 
 

Ylisuuria kiviä vasaroitaessa kiven paloja lentää aiheuttaen vahinkoa 
• Vasarointikoneen työalueella ei saa olla ylimääräisiä henkilöitä tai ajoneu-

voja työn aikana 
• Ylisuuret kivet rikotetaan mahdollisuuksien mukaan ensisijaisesti ”kuo-

passa”,  
• Tarvittaessa kivet siirretään sellaiseen paikkaa, jossa ne on turvallista ri-

kottaa 
• Rikottamisen toteuttaminen varsinaisen työajan jälkeen, mikäli normaalina 

työaikana on välttämätöntä suorittaa työalueella muita töitä 
 

Liukastuminen / kaatuminen 
• Noudatetaan varovaisuutta liikuttaessa puhdistetulla kalliopinnalla tai muil-

la liukkailla pinnoilla 
• Liukastumisen ehkäiseminen esim. liukuesteillä tai nastoilla turvakengissä 
• Liukkaudentorjunta hiekoittamalla 

 
Räjähdysaineiden / nallien aiheuttamat onnettomuudet 

• Räjähdysaineiden varastointi viranomaismääräysten mukaisesti 
• Nallit ja räjähdysaineet pidettävä erillään 
• Ladattavalle kentälle tuodaan ainoastaan siinä tarvittava määrä räjähdys-

aineita ja nalleja 
• Tarvittaessa päiväkohtaiset toimitukset räjähdysaineita tehtaalta / muusta 

varastosta 
• Noudatettava erityistä huolellisuutta ja varovaisuutta mahdollisesti räjäh-

tämättömien panoksien suhteen 
 
2.2 Perehdyttäminen työmaalle 
 
Työmaalle perehdyttäminen tapahtuu erikseen sovitussa urakoitsijapalaverissa 
ennen töiden aloittamista. Perehdyttämisessä käydään läpi työmaata koskevat 
oleelliset asiat päätoteuttajan perehdyttämislomakkeen mukaisesti. Urakoitsijalla 
on velvollisuus nimetä edustaja tähän palaveriin, joka vastaa jatkoperehdyttämi-
sestä urakassaan toimiville työntekijöille. 
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Urakoitsijan tulee perehdyttää siis itse ne työntekijänsä tai käyttämänsä aliura-
koitsijoiden työntekijät, jotka eivät osallistu tähän perehdyttämistilaisuuteen pää-
toteuttajan perehdytyksen ja perehdytyslomakkeen pohjalta. 
 
2.3 Henkilökohtainen suojavarustus 

 
 Työmaalla työskenneltäessä on käytettävä seuraavaa suojavarustusta: 

• Huomiovärivaatetus 
• Turvajalkineet 
• Leukahihnalla varustettu kypärä 
• Kuulosuojaimet 
• Suojalasit 

 
Liikennealueilla työskenneltäessä tulee työntekijöillä olla voimassa oleva 
tie/katuturva 1 -kortti. 

 
 

3. Työmaajärjestelyt 
 

3.1 Rakennusalue 
 

Rakennusalue on esitetty työmaan järjestelypiirroksessa. Piirroksessa on myös 
esitetty varastointialue. Tilaaja ei järjestä hankkeisiin varastointia räjähdysaineille 
tai –tarvikkeille.  

 
3.2 Rakennusvälineet 
 
Jokainen urakoitsija vakuuttaa omat käyttötarvikkeensa ja rakennusvälineensä 
omalla kustannuksellaan. 

 
3.3 Työmaan huolto 

 
Päätoteuttajalla on velvollisuus järjestää työmaan huolto sopimuksen mukaisin 
ehdoin. 

 
4. Työmaatoiminnot 

 
4.1 Vartiointi 

 
Päätoteuttaja ei järjestä työmaille vartiointia. Jokaisen urakoitsijan on itse huo-
lehdittava omien työkalujensa ja tarvikkeidensa vartioinnista työmaa-alueella. 
 
4.2 Työmaalle kirjautuminen 

 
Urakoitsijan tulee ilmoittautua työmaalle ennen töiden aloittamista Veronumero.fi 
–järjestelmän kautta. Kaikki Altek Aluetekniikka –liikelaitoksen työmailla työsken-
televät työntekijät tulee olla kirjattuna järjestelmään ennen  töiden aloittamista. 
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Edellä kuvatut vaatimukset sitovat Urakoitsijaa myös Urakassa käyttämiensä ali-
hankkijoiden osalta. 

 
 4.3 Työntekijöiden leimaaminen työmaalle 
 

Työmaalla toimivien työntekijöiden tulee kirjautua työmaalle VALTTI –älykortilla 
päivittäin. 
 
 
 

 
 

 


