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1. YLEISTÄ 

1.1 TURVALLISUUSASIAKIRJAN TARKOITUS 

 
Tämä turvallisuusasiakirja on rakennustyön turvallisuudesta annetun Valtioneuvos-
ton asetuksen (205/2009) mukainen rakennustyön suunnittelua ja valmistelua sekä 
rakennustyön toteuttamista varten laadittu asiakirja. 
 
Tämän asiakirjan tarkoituksena on kertoa urakoitsijoille erityisiä työturvallisuusris-
kejä ja vaaroja aiheuttavista työvaiheista niin, että urakoitsijat voivat varautua niihin 
asianmukaisesti toimimalla voimassa olevien lakien, säädösten ja viranomaisten 
ohjeiden mukaan. Tavanomaiset rakentamisen ongelmat ja riskit pitää päätoteutta-
jan ottaa jo muuten huomioon. 
 
Tämä turvallisuusasiakirja täydentää teknisten asiakirjojen työsuoritusta koskevia 
määräyksiä. 
 
 

1.2 RAKENNUTTAJA JA PÄÄURAKOITSIJA 

 
Rakennuttaja on Utajärven kunta. Tätä urakkaa toteuttava pääurakoitsija toimii 
tässä urakassa päätoteuttajana ja vastaa päätoteuttajan turvallisuustehtävistä. 

 
Tilaajalle ei siirry tämän turvallisuusasiakirjan perusteella mitään pääurakoitsijan 
tätä urakkaa koskevia velvoitteita. 
 
 

1.3 RAKENNUSTÖIDEN TURVALLISUUSSUUNNITTELU 

 
Pääurakoitsija huolehtii eri urakoitsijoiden töiden ja työvaiheiden yhteensovittami-
sesta. Töiden järjestelyssä ja työvaiheiden ajoituksessa on otettava huomioon työ-
turvallisuuden vaatimukset siten, että työt voidaan tehdä turvallisesti ja aiheutta-
matta vaaraa työmaalla työskenteleville tai muille työn vaikutuspiirissä oleville. Li-
säksi on huomioitava, mitä Valtioneuvoston asetuksen (205/2009) 10 §:ssä maini-
taan. 
 
Töiden etenemisen kannalta kriittiset tehtävät on aikataulutettava siten, että töiden 
tai olosuhteiden muutoksista johtuviin häiriöihin on varattu riittävästi pelivaraa. 
 
 

1.4 TOTEUTUSMUOTO JA PÄÄURAKOITSIJAN VELVOLLISUUDET 

 
Urakoitsija vastaa mahdollisten aliurakoitsijoidensa töiden yhteensovittamisesta. 
 
Pääurakoitsija laatii työmaalle yhteiset turvallisuusohjeet ja hyväksyttää ne raken-
nuttajalla. Urakoitsija vastaa, että jokainen omaan tai aliurakoitsijan henkilöstöön 
kuuluva on perehdytetty työmaan turvallisuusohjeisiin ennen heidän tuloaan työ-
maalle. 
 
Urakoitsijan mahdolliset aliurakoitsijat ovat velvollisia noudattamaan urakoitsijan 
antamia ohjeita töiden järjestelyistä ja osallistumaan urakoitsijan järjestämään 
opastukseen ja työmaan turvallisuusohjeisiin perehdyttämiseen. 
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1.5 YHDYSHENKILÖT 

 
Pääurakoitsija pitää ajan tasalla olevaa luetteloa työmaan turvallisuudesta vastaa-
vista henkilöistä. Tähän luetteloon merkitään kaikkien työmaalla työskentelevien 
osapuolten ja mahdollisesti kolmansien osapuolten turvallisuudesta vastaavat 
henkilöt. 
 
 

1.6 TYÖSUOJELUSÄÄDÖKSET 

 
Rakennuskohteessa noudatetaan työsuojelua koskevia lakeja ja määräyksiä, jotka 
tulee olla nähtävillä työmaalla. 
 
 

1.7 ALUEHALLINTOVIRASTON TYÖSUOJELUN VASTUUALUE  

 
Pääurakoitsijan tulee tehdä Valtioneuvoston asetuksen (205/2009) 4 §:n mukainen 
ennakkoilmoitus aluehallintoviraston (AVI) työsuojelun vastuualueelle. Pääurakoit-
sijan on annettava ennakkoilmoitus tiedoksi myös rakennuttajalle.  
 
Urakkakohde kuuluu Pohjois-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualu-
eeseen. 
 
Pohjois-Suomen aluehallintovirasto 
Työsuojelun vastuualue 
 
PL 229 
90101 Oulu 
 
Käyntiosoite: 
Albertinkatu 8 
90100 Oulu 
 
Puhelin: 020 6361 020 
Faksi: (08) 315 9599 
 
Email: tyosuojelu.pohjoinen@avi.fi 
 
 

1.8 LUVAT JA LUVANVARAISET TYÖT 

 
Urakoitsijan on huolehdittava, että työmaalla toimivilla henkilöillä on asianmukaiset 
luvat ja pätevyys sekä tarvittava käytännön kokemus kyseisiin tehtäviin. 
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2. TYÖALUE JA SEN OLOSUHTEET 

2.1 RAKENNUSPAIKKA 

2.1.1. Yleistä 

 
Kohteena on Utajärven kunnassa sijaitseva Ahmasjärven ympäristö. Alue on pää-
osin maataousvaltaista, matalaa rantamaisemaa. Työt ovat tavanomaisia viemäri-
en rakentamiseen liittyviä maanrakennustöitä. 
 
Viemärilinjat kulkevat osin lähellä liikennöityjä teitä, joita joudutaan käyttämään 
myös työmaan liikennöintiin. 
 
Työmaan lähialueet ovat asuttua aluetta. Urakoitsijan tulee ottaa tämä huomioon 
suorittaessaan töitä, jotka aiheuttavat vahingonvaaran. Urakkaohjelmassa ja työ-
kohtaisessa työselityksessä on esitetty työhön liittyviä järjestys- ja turvallisuusmää-
räyksiä. 
 
Rakennustyön suorittaminen edellyttää kaivantoja, joiden mahdollinen tukemistar-
ve ja kuivanapito tulee suunnitella ennakolta. Suunnittelu voidaan tehdä esim. jul-
kaisun "Putkikaivanto-ohje. RIL 194-1992" perusteella. 
 
Urakoitsija on velvollinen laatimaan ainakin seuraavat suunnitelmat: 

 kaivantosuunnitelma 

 työsuojelutoimintasuunnitelma. 
 
Työmaa on pidettävä järjestyksessä ja siistinä. Työalueelle kertyneet jätteet ja muu 
tarpeeton tavara on välittömästi siirrettävä niille osoitettuihin paikkoihin. 
 
 

2.1.2. Nykyinen kunnallistekniikka 

  
Työkohteessa sijaitsee käytössä olevia kaapeleita sekä muita johtoja ja rakenteita, 
kuten: 

 sähköjohtoja 

 vesi- ja viemärilinjoja 

 teleoperaattoreiden kaapeleita. 
 
Lisätietoja alueella olevista johdoista, putkista ja kaapeleista saa kunnista ja pai-
kallisilta sähkönjakelu- sekä teleyhtiöiltä. 
 
 

2.1.3. Liikenne 

 
Työalueella ja sen välittömässä läheisyydessä on ajoneuvo- ja kevytliikennettä.  
 
Pääurakoitsijan on huolehdittava alueella olevien kiinteistöjen kulkuyhteyksien säi-
lymisestä. Urakoitsijoiden on huolehdittava siitä, ettei heidän toiminnastaan ole 
haittaa ja vaaraa alueen kiinteistöihin tapahtuvalle liikenteelle. Ajoradalle ei saa 
asettaa raskaita tai muuten törmäysvaarallisia liikenteenohjauslaitteita ja liikenne-
merkkejä. 
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Mikäli tie joudutaan hetkellisesti katkaisemaan kokonaan, ilmoitetaan siitä vähin-
tään vuorokautta aikaisemmin tilaajalle ja pelastuslaitokselle. 
 
Työhön kuuluu tielaitoksen tiealueella tienalituksia, liittymien rakentamista ja kai-
vuutöitä.  
- Tilaaja hakee luvan tienalitukselle. 
- Tilaaja hakee liittymäluvan. 
- Urakoitsija hakee työluvan tielaitoksen alueella työskentelylle. 
 
Pääurakoitsija vastaa hankkeen vaikutuspiirissä olevien liikenteen käytössä olevi-
en alueiden puhtaana- ja kunnossapidosta. 
 

2.1.4. Lähialueen kiinteistöt ja rakenteet 

 
Rakennusten läheisyydessä räjäytystöiden peittämisen tehokkuus on erikseen 
varmistettava. 
 
 

2.1.5. Käytettävissä oleva tila 

 
Työskenneltäessä tie-, katu,- rata- ja asuinalueilla on otettava huomioon liikenteen 
vaatimukset. 
 
 

2.2 MAAPERÄ 

  
Alueella ei ole tehty pohjavedenpinnan korkeusaseman tarkkailua eikä maaperä-
tutkimuksia.  
 

2.3 SÄÄOLOT 

 
Rakennustyössä on huomioitava kulloinkin vallitseva sää ja valittava työtavat ja -
laitteet sen mukaisesti. 
 
 

2.4 MUUT OLOSUHTEET 

 
Ei ole muita merkittäviä olosuhteita. 
 
 

3. RAKENNUSKOHTEEN OLOSUHTEISTA AIHEUTUVAT VAARATEKIJÄT 

3.1 KUVAUS TEHTÄVISTÄ TÖISTÄ 

 
Hanke käsittää tavanomaista viemärilinjojen rakentamista. Johdot, viemärien tar-
kastuskaivot ja niihin liittyvät varusteet asennetaan kaivamalla tai louhimalla teh-
tyihin kaivantoihin. Asennustyöt tehdään kaivannossa. Hankkeeseen sisältyy 4  
metriä syviä pumppaamokaivannon tekemisiä ja pumppaamoiden asennustöitä 
kaivantoon. Työ käsittää myös tavanomaisten maamassojen siirrot, materiaalien 
kuljetukset sekä työkoneiden kulkemiset ja siirrot johtokaivantojen välittömässä lä-
heisyydessä. 
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Työt on toteutettava niin, ettei yleistä liikennettä vaaranneta eikä liikennettä koh-
tuuttomasti haitata. Tiehallinnon tiealueilla noudatetaan Oulun tiepiirin työluvassa 
annettuja ohjeita ja määräyksiä. 
 
Kaivantojen osalta on kiinnitettävä huomioita kaivantojen sortumisvaaran poistami-
seen (kaivantojen luiskaus ja tuenta). 
 
Kaivualueella sijaitsee varottavia rakenteita ja kohteita (esim. kaapeleita, johtoja ja 
putkia), jotka on huomioitava työmaan turvallisuudessa. 
  
Räjäytystöiden toteutukseen on kiinnitettävä erityistä huomiota. Urakoitsija tekee 
räjäytysilmoituksen paikalliselle poliisiviranomaiselle sekä ilmoituksen räjäytys- ja 
louhintatyömaan poistumis- ja pelastautumissuunnitelmasta paikalliselle paloviran-
omaiselle.  
 
Työt on toteuttava niin, että Utajärven kunnan kaikki työhön liittyvät määräykset 
huomioidaan.  
 
 

3.2 KOHTEEN TYYPILLISET TURVALLISUUSRISKIT 

 
Rakennustyö on muuten olosuhteiltaan tyypillinen kunnallistekniikan kohde.  
Työlle tyypillisiä työturvallisuusriskejä sisältäviä työvaiheita ovat mm: 

 työntekijöiden liikkuminen liikennöidyillä tiealueilla 

 kaivin- ja muiden koneiden työskentely ja liikkuminen työkohteessa 

 räjäytys- ja louhintatyöt  

 kaivaminen vanhojen kaapeleiden ja johtojen läheisyydessä 

 asennustyöt kaivannoissa 

 kaivannon seinien vakavuus ja luhistumisvaara 

 kivien heitto ja sinkoutuminen. 
 
Työkohteessa sijaitsee käytössä olevia kaapeleita ja muita johtoja ja rakenteita, 
kuten: 

 suur- ja pienjännitejohtoja 

 telekaapeleita 

 vesijohtoja. 
 
Putkien, johtojen ja kaapeleiden sijainti tulee selvittää niiden omistajilta. Ennen 
kaivutöiden aloittamista on pyydettävä kaapelinäyttö sähkö- sekä teleyhtiöiltä.  
 
Mahdollisissa kaapeleiden siirto- ja purkutöissä on huolehdittava, että kaapelit on 
tehty jännitteettömiksi ennen töiden aloittamista. 
 
 Urakoitsijan tulee ennen kaivutöihin ryhtymistä laatia kaivantosuunnitelma. 
 
Mikäli jäällä työskennellään, tulee varmistua ensin jään riittävästä kantavuudesta 
turvalliseen työskentelyyn huomioiden työkoneet sekä huolehtia, ettei työntekijöille 
aiheudu liukastumisvaaraa avonaiseen railoon. Sulan veden aikana tulee kiinnittää 
huomiota rannalla, veneessä tai lautalla työskentelyyn sekä riittävistä henkilökoh-
taisista turvavarusteista (kelluntaliivit jne.). 
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Jätevedenpumppaamoja rakennettaessa/asennettaessa tulee huomioida riittävä 
ilmanvaihto, liukastumisvaara ja jännitteellisten pumppukaapeleiden läheisyys. 
 
 

4. RAKENNUSTYÖN SUORITUSVAATIMUKSIA 

4.1 YLEISTÄ TYÖSUORITUKSESTA 

 
Urakoitsijan tulee ennen töiden aloittamista suunnitella eri töiden ja työvaiheiden 
tekeminen siten, että työt voidaan suorittaa turvallisesti vaaraa aiheuttamatta (Vnp 
205/2009). Työmaalla tulee noudattaa Valtioneuvoston asetuksen (205/2009) lue-
teltuja työturvallisuusmääräyksiä.  
 
Pääurakoitsijan on huolehdittava turvallisuuden ja terveyden kannalta tarpeellises-
ta yleisjohdosta. Tehtävää johtamaan on nimettävä pätevä vastuuhenkilö ja hänel-
le tarvittaessa sijainen.  
 
Työmaa-johdolla on oltava seuraavat luvat ja pätevyydet: 

 Tieturva I 

 Tieturva II (Liikenteen ohjaus, liikennejärjestelyiden suunnittelu) 
 
Työmaa-alueella työskentelevillä henkilöillä on oltava seuraavat luvat ja pätevyy-
det: 

 Tieturva I 
 

Urakoitsija vastaa siitä, että ennen kaivutöiden ja muiden vastaavien töiden aloit-
tamista otetaan yhteyttä alueella oleviin laitteiden omistajiin ja selvitetään laitteiden 
sijainti. Pääurakoitsija vastaa myös siitä, että edellä mainitut laitteet merkitään ja 
suojataan asianmukaisesti. 
 
Ennen rakennustyön aloittamista urakoitsijan on selvitettävä alueella oleviin johtoi-
hin, laitteisiin tai muihin rakennelmiin liittyvät turvallisuusmääräykset ao. laitteen 
omistajan kanssa. 
 
 

4.2 TYÖALUEET 

 
Pääurakoitsijan on laadittava työmaa-alueen käyttöä koskeva suunnitelma eli työ-
maasuunnitelma. 
 
Työmaasuunnitelmassa on esitettävä työmaan suojaus- ja merkitsemistoimenpi-
teet ja ne on suunniteltava toteutettava siten, että sekä työmaalla työskentelevien 
työturvallisuus että työmaan ulkopuolisten turvallisuus on varmistettu. 
 
Pääurakoitsijan on laadittava työmaan liikennejärjestelyistä tarpeelliset suunnitel-
mat ja hyväksytettävä ne asianmukaisesti. 
 
Kaduilla, rakennuskaavateillä, toreilla ja muilla yleisillä alueilla on noudatettava jul-
kaisun ”Tilapäiset liikennejärjestelyt katu-alueilla” ohjeita. Yleisillä teillä työskennel-
täessä noudatetaan tielaitoksen ohjetta ”Liikenne tietyömaalla”. 
 
Työmaan sulkulaitteista, aidoista yms. tulee ilmetä työtä suorittavan toteuttajan ni-
mi ja puhelinnumero. 
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4.3 TYÖSKENTELY KAIVANNOISSA 

  
Rakennustyön suorittaminen edellyttää vesihuoltokaivannoissa työskentelyä. Maa-
kaivantoihin sisältyy sortumisvaara.  
 
Pääurakoitsijan on laadittava kaivantosuunnitelma ennen kaivutöihin ryhtymistä. 
Kaivanto-suunnitelman sisältö on esitetty Suomen rakentamismääräyskokoelman 
osassa B3 Pohjarakennus. Suunnitelman keskeisiä osia ovat kaivannon tuenta ja 
kuivanapito. 
 
Kaivannon seinämät tuetaan, mikäli luiskia ei voida tai ei ole tarkoituksenmukaista 
tehdä riittävän loivina.  
 
Kaivannon tukirakenteet on tehtävä siten, että työstä ei aiheudu haitallisia maape-
rän siirtymiä työn aikana. 
 
Tuenta puretaan siten, että maan liikkuminen kaivannon ympäristössä estyy. Kai-
vanto täytetään tukien poistamisen yhteydessä ja purkutyön on edettävä niin varo-
vasti, ettei kaivanto pääse sortumaan tai putket siirtymään. Kaikki tukirakenteet 
poistetaan kaivannosta, ellei suunnitelmassa ole toisin esitetty. 
 
Soveltuvin osin noudatetaan VTT:n geotekniikan laboratorion tiedonantoja 29/77 
"Johtokaivantojen tukemisohjeet" ja 28/77 "Pienten kaivantojen tukeminen", sekä 
työsuojeluhallituksen ohjetta "Kapeat kaivannot". 
 
 

4.4 HENKILÖNSUOJAIMET 

 
Työ on järjestettävä siten, ettei siitä aiheudu vaaraa työmaalla työskenteleville. Jos 
tapaturman tai sairastumisen vaaraa ei voi välttää tai rajoittaa riittävästi teknisillä 
työolosuhteisiin kohdistuvilla suojelutoimenpiteillä tai työn organisoinnilla, työnan-
tajan on hankittava työntekijöiden käyttöön henkilönsuojaimet (Vnp 1407/93). 
 
Kuhunkin työvaiheisiin liittyvien henkilösuojainten valinnan ja käytön tulee perustua 
asianmukaisiin riskien arviointeihin. 
 
Rakennustyömaalla on käytettävä suojakypärää. 
 
Liikennealueella työskenneltäessä on käytettävä näkyvää varoitusvaatetusta. Va-
roitusvaatetuksen pitää olla vähintään standardin EN 471 mukaista toisen luokan 
varoitusvaatetusta. 
 
 

4.5 RAKENNUSTYÖVÄLINEET, KONEET JA LAITTEET 

 
Työvälineiden ja koneiden sekä muiden rakennusvälineiden tulee olla tarkoituk-
senmukaisia ja niiden tulee täyttää työturvallisuudelle asetetut vaatimukset. Konei-
den ja nostolaitteiden turvallisuuden, sijoittamisen ja käytön on noudatettava Val-
tioneuvoston asetuksen (205/2009) määräyksiä. Ne on tarvittaessa varustettava 
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sellaisilla apulaitteilla, ettei käsiteltäville tarvikkeille, valmiille työnosalle tai ympäris-
tölle aiheuteta vahinkoa. 
 
Työkoneen osalta vastaanottotarkastuksessa tarkastetaan myös sen havaittavuus 
ja siihen liittyvät varoituslaitteet. 
 
Telineet, työtasot ja kulkutiet on suunniteltava ja rakennettava siten, että ne täyttä-
vät Valtioneuvoston asetuksen (205/2009) määräykset. 
 
Työmaan sulku- ja varoituslaitteista tulee ilmetä pääurakoitsijan nimi. 
 
 

4.6 TERVEYDELLE JA YMPÄRISTÖLLE HAITALLISET AINEET JA MATERIAALIT 

 
Pääurakoitsija vastaa, että työmaalla noudatetaan voimassa olevia työntekijöiden 
suojaamista koskevia asetuksia ja määräyksiä. 
 
Vastuu käsittää myös työssä käytettävien aineiden ja materiaalien ympäristönsuo-
jelun huomioonottamisen. 
 

4.7 SÄHKÖTURVALLISUUS 

 
Sähkölaitteiden turvallisuudesta ja tekemisestä on säännökset sähköturvallisuus-
laissa (410/1996) ja sen nojalla annetuissa määräyksissä. 
 
Milloin käsitellään sähkölaitteita erittäin vaarallisissa käyttöolosuhteissa, on ryhdyt-
tävä erityisiin turvallisuustoimenpiteisiin niin kuin sähköalan turvamääräyksissä 
erikseen määrätään. 
 
Asennustöissä on käytettävä sähkötöihin koulutettuja ja ammattitaitoista työvoi-
maa. Kaikki asennukset ja kytkennät on koestettava ennen kuin jännite kytketään. 
 
 

4.8 PALOTURVALLISUUS 

 
Pääurakoitsija huolehtii työnaikaisesta palosuojauksesta, paloturvallisuudesta ja 
työmaan yleispalovartioinnista. Työkohdekohtaisen tulityöpalovartioinnin ja vähin-
tään 2 tuntia työskentelyn päättymisestä jatkuvan jälkivartioinnin hoitaa kukin ura-
koitsija. 
 
Jokainen urakoitsija on velvollinen kiinnittämään huomiota paloturvallisuuteen ja 
toimimaan vastuualueellaan niin, että tulipalon vaaraa ei synny, ja noudattamaan 
viranomaisten ja vakuutusyhtiöiden antamia suojeluohjeita ja työmaalle erikseen 
laadittuja ohjeita. Palovaaraa aiheuttavaa työtä tekevä urakoitsija vastaa rakennut-
tajalle ja tai kolmannelle osapuolelle mahdollisesti aiheuttamastaan vahingosta. 
 
Pääurakoitsijan on ennen työn alkua tehtävä erillinen selvitys palovaraa aiheutta-
vista työvaiheista ja -menetelmistä, rakennusaineista ja valmiista rakennusosista. 
 
Pääurakoitsijan on huolehdittava, että rakennusalueeseen rajoittuvien kiinteistöjen 
pelastustiet ovat tiealueen osalta koko ajan ajokunnossa. 
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Tulitöitä tekevillä työntekijöillä on oltava tulityökoulutus ja sen osoittamiseksi tuli-
työkortti. Pääurakoitsija laatii ja luovuttaa rakennuttajalle luettelon kaikista työmaal-
la toimivista tulityökortin omaavista henkilöistä. 
 
 

4.9 PÖLYN LEVIÄMISEN ESTÄMINEN 

 
Työmaapölyn ennalta ehkäisemiseen on kiinnitettävä riittävästi huomiota. 
 
Pölyämistä pitää vähentää mm. työmaateiden pölynsidonnalla, ympäristöön kul-
keutuneen pölyn ja lian nopealla poistamisella, käytettävien kiviainesten kastelulla 
ja/tai yksittäisten varastokasojen peittämisellä. 
 
 

4.10 MELUA AIHEUTTAVAT TYÖT 

 
Työstä ympäristölle aiheutuvan melun osalta pääurakoitsijan on otettava huomioon 
ja huolehdittava meluntorjuntalain 13 §:n mukaisesta, erityisen häiritsevää melua 
aiheuttavia tilapäisiä toimintoja koskevasta ilmoitusvelvollisuudesta. Tilapäisestä 
melusta ja tärinästä on tehtävä ilmoitus kaupungin ympäristönsuojeluviranomaisel-
le. 
 
Melutason ohjearvona noudatetaan VNp:iä 993/92 ja 994/92. Ohjeena on, että 
asumiseen käytettävillä alueilla melutaso ei saa ylittää ulkona melun A-painotetun 
ekvivalenttitason päiväohjearvoa (kello 07.00-22.00) 55 dB eikä yöohjearvoa (kello 
22.00-07.00) 50 dB. 
 
Lisäksi on otettava huomioon Utajärven kunnan järjestyssääntöjen määräykset 
meluntorjunnan osalta. 
 
 

5. YMPÄRISTÖN SUOJAUS 

5.1 TYÖMAAN SUOJAAMINEN 

 
Työmaan aitaamisessa ym. merkitsemisessä on otettava huomioon työn luonteen 
edellyttämät vaatimukset ja toteuttamisedellytykset sekä työntekijöiden turvallisuu-
den kannalta että ympäristön aiheuttamista lähtökohdista.  
 
Liikennejärjestelyt toteutetaan laadittujen suunnitelmien ja Oulun tiepiirin ohjeiden 
ja määräysten mukaisesti sekä yhteistyössä kunnan kanssa. 
 
 

5.2 YMPÄRISTÖN PUHTAANAPITO 

 
Pääurakoitsijalle kuuluu työstä johtuva ympäristön puhtaanapito. 
 
Työt on järjestettävä siten, että ympäristölle ei aiheudu tarpeettomia likaantumises-
ta aiheutuvia haittavaikutuksia. 
 
Koneiden ja laitteiden käytön sekä asennuksen ja huollon yhteydessä on estettävä 
öljyn ja muiden ympäristölle haitallisten aineiden pääsy maaperään. Erityisesti 
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pohjavesialueilla tähän on kiinnitettävä erityistä huomiota. Mahdollisten öljyvahin-
kojen torjumiseksi työmaalla on oltava palaturvetta öljyvahingon ensitorjuntaan. 
Polttoainesäiliöt tulee varustaa laponestolla ja suojata ilkivaltaa vastaan. Polttoai-
nesäiliöt tulee varustaa laponestolla ja suojata ilkivaltaa vastaan. 
 
 
Lisätietoja antaa ja tiedusteluihin vastaa Utajärven kunnasta Esko Spets (p. 0500 
584 459)  ja  AIRIX Ympäristö Oy:stä Antti Tabell, (p. 010 2414 416). 
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