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Lyhenteet ja määritelmät
MPH Oy

Maalaamo Pauli Hietanen Oy. Rakennusalan pintakäsittelypalveluja tarjoava yritys.

AVI

Aluehallintovirasto. Tehtävänä mm. valvoa työsuojelumääräysten noudattamista työpaikoilla, sekä huolehtia ympäristöja vesistölainsäädännön lupien myöntämisestä ja noudattamisesta.

PCB

Polykloorattu bifenyyli. Nykyään kielletty aine, jota käytettiin
esimerkiksi 60- ja 70-luvun elementtitalojen saumamassassa.

Yhteinen työmaa

Työmaa, jossa toimii useampi kuin yksi työnantaja tai itsenäinen työnsuorittaja

Tilaaja

Rakennustyön tilaaja, esim. taloyhtiö

Päätoteuttaja

Rakennuttajan nimeämä pääurakoitsija tai työnantaja, joka
käyttää pääasiallista määräysvaltaa. Myös rakennuttaja voi
olla päätoteuttaja

Rakennuttaja

Rakennustyöhön ryhtyvä henkilö tai yritys joka johtaa tai
valvoo rakennustyötä. Myös tilaaja voi olla rakennuttaja.

Itsenäinen työnsuorittaja

Työtä suorittava henkilö, jolla ei ole työmaalla palveluksessaan

muita

työntekijöitä.
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1

Johdanto

Nykyään rakennusalan pintakäsittely-yritykset ovat ennen työmaiden aloitusta sekä
niiden aikana paljon tekemisissä eri viranomaisten kanssa ja jatkuvasti muuttuvat säädökset ja määräykset saattavat hankaloittaa työnjohtajien viranomaisilmoitusten tekemistä. Tämän insinöörityön tarkoituksena onkin selvittää yleisimmät ja hieman harvinaisemmat lupa- ja ilmoitusvelvollisuudet eri viranomaistahoille, sekä muita vastuita.
Työhön kuuluu lisäksi teoriaosuuden pohjalta tehty opetusmateriaali Maalaamo Pauli
Hietanen Oy:lle.

Työssä käytetään esimerkkityömaana keväällä 2015 aloitettua julkisivujen saneeraustyömaata. Työmaa sijaitsee Helsingin keskustassa Liisankadulla, ja taloyhtiö on tilannut
tehtäväksi julkisivujen perinnerappauksen. Koska suuri osa yrityksen työkohteista sijaitsee Helsingissä, käsitellään tässä työssä Helsingin kaupungin ja sen alueen viranomaisten vaatimia ilmoitus- ja lupakäytäntöjä.

Tämä insinöörityö tehdään Maalaamo Pauli Hietaselle (MPH Oy) helpottamaan julkisivuosaston työnjohtajien paperitöitä viranomaisilmoitusten ja lupa-asioiden osalta. MPH
Oy on arvostettu pitkän historian omaava rakennusalan pintakäsittely-yritys, joka on
perustettu vuonna 1959. MPH Oy tarjoaa monipuolisia pintakäsittelyalan palveluita aina
koristemaalauksista julkisivusaneerauksiin. Yritys työllistääkin tällä hetkellä 120 eri rakennusalan osaajaa. Pääpalveluina MPH Oy tarjoaa sisäpuolen maalauksia ja julkisivunsaneerauksia. MPH Oy on julkisivusaneerauksissa lähes aina pääurakoitsija ja sisäpuolen töissä aliurakoitsijana.
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Viranomaistahot

Ennen varsinaista ilmoitusten ja lupa-asioiden käsittelyä työssä kerrotaan eri viranomaistahoista, joiden kanssa rakennusalan pintakäsittely-yritys saattaa joutua olemaan
tekemisissä erilaisten töiden yhteydessä. Pienten työmaiden ilmoitustarpeet ovat pienempiä kuin suurten työmaiden, joten pienillä työmailla ei välttämättä tarvitse huolehtia
kuin tiedonantovelvollisuudesta Verohallinnolle.
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2.1

Aluehallintovirasto

Aluehallintovirasto (AVI) toimii valtion ympäristölupaviranomaisena ja tukee kunnan
ympäristönsuojeluviranomaisen toimintaa toimialaansa kuuluvissa asioissa (1). Lain
896/2009 (laki aluehallintovirastoista) mukaan aluehallintoviraston tehtävänä on edistää alueellista yhdenvertaisuutta muun muassa hoitamalla lainsäädännön valvontatehtäviä alueilla (2). AVI:n toimialueet on jaettu seuraavasti:


Etelä-Suomi



Itä-Suomi



Lappi



Lounais-Suomi



Länsi- ja Sisä-Suomi



Pohjois-Suomi.

Rakennusalaan liittyvissä asioissa AVI:n toimenkuvaan kuuluu huolehtia ympäristönsuojelu- ja vesistölainsäädännön lupa- ja muista hakemusasioista, työsuojelusta, tuotevalvonnasta ja työsuojelulainsäädännön noudattamisen valvonnasta. Jos AVI:n viranomainen huomaa tarkastuksissaan puutteita toiminnanharjoittajan toiminnassa, hän voi
tarpeen vaatiessa sakon, teettämis- tai keskeyttämisuhalla vaatia noudattamaan annettuja ohjeita tai määräyksiä (2.)

Työsuojeluasioissa ja siihen liittyvissä tehtävissä tärkein tehtävä on valvoa säännösten
ja määräysten noudattamista. Valvonta toteutetaankin pääasiassa pistotarkastuksina
työpaikoilla ja lupien myöntämisillä. AVI teettää myös valvontakyselyitä, sekä antaa
viranomaisille lausuntoja (3.) Rakennustyömailla tarkastusta suorittava AVI:n valvoja
tarkastelee mm. henkilökohtaisten suojavälineiden käyttöä, työskentelyolosuhteita ja
työvälineiden turvallisuutta. Suoritetusta tarkastuksesta lähetetään pöytäkirja tilaajan
edustajalle ja toiminnanharjoittajan yhteyshenkilölle.

2.2

Rakennus- ja rakennusvalvontavirastot

Rakennusviraston tehtävänä on huolehtia kaupunkiympäristön turvallisuudesta ja liikenteen toimivuudesta. Sen toimintaa ohjaa ja valvoo yleisten töiden lautakunta ja vi-
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rastoa johtaa kaupungin insinööri. Virasto on jaettu viiteen osastoon: arkkitehtuuriosastoon, hallinto-osastoon, HKR-rakennuttaja osastoon, katu- ja puisto-osastoon sekä
palveluosastoon (4.)

Rakennusvirasto myöntää lupia toimiin, jotka vaikuttavat kaupunkikuvaan ja liikenteeseen. Tällainen lupa on muun muassa katutyölupa, joka vaaditaan kun kaupungin
omistamalla alueella joudutaan kaivamaan, aitaamaan tai tekemään liikenteen tilapäisjärjestelyitä. Helsingin kaupunki perii vuokraa alueidensa käytöstä ja aluevuokraanomus käsitellään rakennusvirastossa.

2.3

Rakennusvalvontavirasto

Kun rakennusvirasto huolehtii kaupunkikuvasta ja liikenteestä, rakennusvalvontavirasto
varmistaa että kaupungissa noudatetaan hyvää rakennustapaa, sekä huolehtii ympäristön terveellisyydestä ja turvallisuudesta. Sen palveluina ovat muun muassa rakennusten kunnon yleinen valvonta, rakennuslupien käsittely ja myöntäminen, sekä lupapäätöksiä edeltävät suunnitteluneuvottelut. Rakennusvalvontaviranomainen osallistuu rakennustyömaiden katselmuksiin jos rakennusluvassa tai toimenpideluvassa niin määrätään. (5)

Rakennusvalvontavirasto on asiantuntijaorganisaatio, joka koostuu eri osastoista ja
tiimeistä. Kuva 1 havainnollistaa rakennusvalvontaviraston organisaatiorakenteen.
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Kuva 1.

2.4

Rakennusvalvonnan organisaatiorakenne (5).

Museovirasto

Museovirasto toimii asiantuntijaviranomaisena kulttuuriperintöön ja kulttuuriympäristöön
liittyvissä asioissa. Se huolehtii, ettei historiallisesti tärkeää kulttuuriperintöä hävitetä tai
tuhota. Virasto tutkii ja tallentaa historiaa tuleville sukupolville.

Museoviraston viranomaistoiminta toimii yhteistyössä muiden viranomaisten kanssa ja
sen toimintaa ohjaavat muun muassa seuraavat lait: laki rakennusperinnön suojelemisesta, maankäyttö- ja rakennuslaki, muinaismuistolaki, kirkkolaki ja museolaki (6).

Museovirasto on tehnyt yhteistyösopimuksia suurimpien kuntien museoiden kanssa
viranomais- ja asiantuntijatehtävien hoitamisesta. Useissa sopimuksissa on sovittuna,
että kunnat hoitavat muun muassa korjausrakentamisen ja restauroinnin ohjauksia (7.)
Helsingin alueella näitä asioita hoitaa Helsingin kaupunginmuseo ja koska kaupunginmuseoviranomainen valvoo esimerkiksi kulttuurihistoriallisesti merkittäviä rakennuksia,
rakennuslupapäätöksessä tai toimenpidelupapäätöksessä voidaan vaatia ilmoittamaan
suoritettavasta työstä kaupunginmuseoviranomaiselle. Tällaisissa tapauksissa usein
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kaupunginmuseon viranomainen osallistuu luvassa erikseen määrättyihin työmaan
katselmuksiin ja tarkastuksiin.

2.5

Verohallinto

Verohallinnon tehtävänä on kerätä veroja ja muita maksuja mahdollisimman ajantasaisesti, jotta se voi osaltaan rahoittaa yhteiskunnan toimintoja. Verotulot ovatkin julkisen
hallinnon merkittävin tulonlähde, ja niillä tuloilla ylläpidetään ja kehitetään yhteiskunnan
palveluja (8.)

Verohallinnon organisaatioon kuuluu useita yksiköitä joilla on omat tehtävänsä. Esimerkiksi henkilöveroyksikköön kuuluu 19 verotoimistoa, joissa huolehditaan henkilöasiakkaiden ja liikkeen- ja ammatinharjoittajien verotuksista. Yritysverotusyksikkö vastaa osakeyhtiöiden ja muiden yhteisöasiakkaiden verovalvonnasta, sekä kaikkien yritysmuotojen verotarkastuksista. Veronkantoyksikkö sen sijaan vastaa tehtävistä, jotka
liittyvät verojen maksamiseen, perintään ja tilittämiseen. Tähän yksikköön kuuluu viisi
perintä- ja veronkatoyksikköä (9).

Muita verohallinnon yksiköitä ovat mm. veronsaajien oikeidenvalvontayksikkö ja harmaan talouden selvitysyksikkö. Harmaan talouden selvitysyksikkö tutkii harmaan talouden ilmiöitä ja laatii selvityksiä yrityksistä muille viranomaisille (10.) Se julkaisee kaksi
harmaan talouden tilannekuvaa vuodessa, joista toinen sisältää harmaan talouden torjuntaan liittyviä tilastoja ja toinen käsittelee ajankohtaista tilannetta harmaassa taloudessa ja sen torjunnassa. Kuvassa 2 on esitettynä harmaan talouden valvontatilastoja
aloittain ja kuvasta voidaankin päätellä harmaan talouden esiintyvän laajimmin juuri
rakennusalalla.
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Kuva 2.

2.6

Harmaan talouden valvontatilastoja vuosilta 2010 ja 2014 (10).

Helsingin kaupungin ympäristökeskus

Helsingin kaupungin ympäristölautakunta ja ympäristökeskus huolehtivat osana toimiaan kaupungin ympäristönsuojelusta ja ympäristöterveydenhuollosta.

Toiminta-

ajatuksena ympäristökeskuksella on ehkäistä ympäristö- ja terveyshaittoja, ohjata ja
motivoida kaupunkilaisia ja toiminnanharjoittajia toimimaan ympäristövastuullisesti.

Ympäristökeskuksen organisaatioon kuuluu osastoja, joilla on omat vastuualueensa.
Ympäristönsuojeluosasto on yksi niistä ja se taas koostuu viidestä eri yksiköstä:


alueidenkäyttö, ilma ja melu



ympäristö- ja ilmastoasioidenhallinta



maaperä ja jätteet



luonnonsuojelu ja ympäristötietoisuus



vedet.

Rakennusalan pintakäsittely-yrityksen työmailla on useita työvaiheita, jotka kiinnostavat
ympäristönsuojeluosaston yksiköitä. Työmailla syntyy melua, pölyä, likavesiä ja rakennusjätettä ja näitä aiheuttavista työvaiheista urakoitsijan tai tilaajan tuleekin ilmoittaa
ympäristökeskukseen erilaisilla kirjallisilla ilmoituksilla tai lupahakemuksilla.

Ympäristökeskus valvoo yritysten ja toiminnanharjoittajien tekemisiä kaupungissa, ja
koska monet työt ovat luvanvaraisia, on töistä tehtävä ilmoitus tai haettava lupa (Ympä-
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ristönsuojelulaki, luku 12, 118§). Rakennusalaa koskevia ilmoituksia ympäristökeskukselle ovat mm. ilmoitus melua ja tärinää aiheuttavasta tilapäisestä toiminnasta, ilmoitus
rakennusten julkisivujen ja muiden rakenteiden kunnostustyöstä, sekä selvitys rakennus- ja purkujätteestä. Tarkempaa tietoa ilmoituksista löytyy kohdasta 5 Muut velvollisuudet.
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Ilmoitusvelvollisuudet

Harmaa talous on ollut jo kauan rakennusalalla ongelma, jota on pyritty ehkäisemään
erilaisin keinoin. Vuonna 2011 hyväksyttiin laki veronumerosta ja rakennusalan veronumerorekisteristä (9.12.2011/1231), joka otettiin käytäntöön kolmessa vaiheessa vuoden 2012 aikana.

Ensin 1.6.2012 verohallinto alkoi pitää rekisteriä tilapäisesti Suomessa työskentelevistä
ulkomaalaisista jakamalla henkilötunnisteita, ja samalla verotoimisto jakoi pyynnöstä
veronumeron. Toinen vaihe otettiin käyttöön 1.8.2012, jolloin avattiin julkinen rakennusalan veronumerorekisteri. Tämän jälkeen 1.9.2012 alkaen velvoitettiin jokaista rakennustyömaalla työskentelevää pitämään mukana kuvallista henkilötunnistetta, jossa
näkyy myös veronumero (11.)

Veronumeromenettelyn koettiin kuitenkin olevan yksinään riittämätön työkalu valvomaan harmaata taloutta rakennusalalla ja tämän vuoksi 1.7.2014 otettiin käyttöön uusi
tiedonantovelvollisuus.

Tiedonantovelvollisuus

velvoittaa

verotusmenettely-

(18.12.1995/1558) ja työturvallisuuslain (23.8.2002/738) nojalla tilaajaa ja pääurakoitsijaa ilmoittamaan verohallinnolle rakentamiseen liittyvistä urakoista ja aliurakoitsijoista,
sekä yhteisellä työmailla työskentelevien työntekijöiden henkilötiedot (11.)
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Kuva 3.

3.1

Tiedonantovelvolliset tahot. (11)

Pääurakoitsijan tiedonantovelvollisuudet

Työmaalla toimiva pääurakoitsija on velvollinen tarkastamaan ja valvomaan, että työntekijöiden veronumero on merkitty julkiseen rakennusalan veronumerorekisteriin. Veronumeron toimivuus tarkastetaan verohallinnon verkkosivujen kautta. Jokaisella työntekijällä on oltava näkyvillä kuvallinen henkilökortti, jossa näkyy veronumero, nimi ja
työnantaja. Henkilökorttia ei kuitenkaan tarvitse olla henkilöllä, joka tilapäisesti toimittaa
tavaraa työmaalle (12, s. 2.)

Näiden lisäksi työmaalla on pidettävä ajantasaista työntekijälistaa, johon on kirjattuna
jokainen työmaalla työskentelevä henkilö. Työntekijälistaan täytyy kirjata nimi, työnantaja, veronumero, sekä työskentelyn alkamis- ja päättymispäivä. Mikäli päättymispäivää
ei etukäteen tiedetä, on päättymispäivä merkittävä viimeistään, kun työntekijä ei enää
työskentele työmaalla. Työntekijälistaan merkitään myös itsenäiset työnsuorittajat yhteisellä työmaalla (12, s. 2.)
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3.1.1

Urakkatiedot

Pääurakoitsija ilmoittaa verohallinnolle tilaamistaan töistä kokonaisurakkasummat jos
ne ylittävät 15 000 euroa. Pääurakoitsija ei ilmoita omasta urakkasummastaan verohallinnolle, vaan rakennustyön tilaajalle, joka ilmoittaa urakkatiedot samaan tapaan tilaamastaan työstä kuin jos pääurakoitsija tilaa työn aliurakoitsijalta.

Aliurakoitsijoista täytyy ilmoituksen yhteydessä ilmoittaa yrityksen ja edustajan nimi,
yhteystiedot, urakan kokonaissumma, käytetäänkö käännettyä verovelvollisuutta, urakan aloitus- ja päättymispäivä sekä työmaan sijainti (13.)

Kerran kuukaudessa pääurakoitsija tekee kuukausi-ilmoituksen, jossa ilmoitetaan
summat, jotka aliurakoitsijat ovat kyseisellä ilmoituskaudella pääurakoitsijalta laskuttaneet. Kuukausi-ilmoitus tehdään kaksi kuukautta varsinaisen ilmoituskauden jälkeen,
eli marraskuussa tehdään syyskuun kuukausi-ilmoitus ja niin edelleen. Kaikkien työmaiden urakkatiedot kootaan yhteen tiedostoon, joka lähetetään verohallinnolle esimerkiksi ilmoitin.fi -palvelun kautta.

3.1.2

Henkilötiedot

Työmaalla työskentelevistä henkilöistä on ilmoitettava samalla periaatteella verohallinnolle kuin ilmoitetaan urakkatiedoista. Erona on, että henkilötiedot ilmoitetaan vaikka
aliurakoitsijan kokonaisurakkasumma ei ylittäisikään 15 000 euroa. Työmaan alkaessa,
viimeistään työmaahan perehdytyksen yhteydessä, pääurakoitsijan on kerättävä työntekijöistä seuraavat tiedot:


nimi



veronumero



syntymäaika



työnantajan nimi



kotimaa ja osoite kotimaassa



jos kotimaa on muu kuin Suomi, on ilmoitettava myös lähiosoite Suomessa.
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Nämä tiedot ilmoitetaan joka kuukausi kaikista ilmoituskautena työskennelleistä henkilöistä verohallinnolle. Jos pääurakoitsijalla on useita työmaita, kaikilta työmailta kerätään henkilötiedot yhteen tiedostoon, joka ilmoitetaan verohallinnolle ilmoitin.fi-palvelun
kautta.

Monet yritykset tarjoavat sähköisiä palveluita, joiden avulla henkilötietojen ilmoittaminen verohallinnolle on huomattavasti helpompaa ja nopeampaa. Jos pääurakoitsijalla
on käytössä sähköinen kulunvalvonta, jaetaan jokaiselle työmaalla työskentelevälle
leimaustunniste. Tunniste on henkilökohtainen, sillä siihen rekisteröidään työntekijän
henkilötiedot, ja aina töihin tullessa sekä töistä lähtiessä työntekijä leimaa itsensä laitteeseen. Näin työmaalla työskentelevistä henkilöistä jää jälki järjestelmään, josta pääurakoitsija saa helposti koottua vaadittavan henkilötietoraportin.

3.2

Aliurakoitsijan tiedonantovelvollisuudet

Aliurakoitsija on velvollinen antamaan pääurakoitsijan tai tilaajan pyytämät tiedot työntekijöistä. Aliurakoitsijan ei tarvitse ilmoittaa verohallinnolle itse henkilötietoja tai urakkatietoja, sillä näistä huolehtii pääurakoitsija tai tilaaja, jos pääurakoitsijaa ei ole nimetty
tai työmaalla toimii vain yksi urakoitsija.

Aliurakoitsijan tulee toimittaa vaaditut henkilötiedot ja mahdolliset muut dokumentit
pääurakoitsijalle hyvissä ajoin ennen töiden aloittamista tai viimeistään työmaahan perehdyttämisen yhteydessä. Jos aliurakoitsija käyttää lähetettyjä työntekijöitä, on heistä
toimitettava A1-todistus, jos pääurakoitsija sitä pyytää. A1-todistuksella (vanha E101)
todistetaan, että työntekijä kuuluu lähettävän maan sosiaalipiiriin.

Pääurakoitsijan kuukausi-ilmoitusta varten aliurakoitsijan on kerättävä siinä kuussa
työskennelleiden työntekijöiden henkilötiedot ja ilmoitettava ne pääurakoitsijalle.
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4

Luvat ja ilmoitukset

Rakennusalalla on paljon luvanvaraisia töitä. Työmaille vaaditaan yleisimmin haettavaksi rakennuslupaa tai toimenpidelupaa jos kyseessä on korjaus- tai muutostyö. Näiden lisäksi isoimmista työmaista täytyy tehdä AVI:lle työmaan aloitusilmoitus (valtioneuvoston asetus rakennustyön turvallisuudesta, 4§), sekä muita ilmoituksia mm. Helsingin kaupungille. Kun työtä suoritetaan Helsingin kaupungin omistamalla maalla, on
käytettävä alue vuokrattava vähintään viisi vuorokautta ennen työn aloittamista (Helsingin kaupunki).

4.1

Rakennuslupa

Ennen rakennustyön aloittamista on lähes aina haettava rakennuslupa tai toimenpidelupa (Liite 1). Rakennuslupa tarvitaan kun rakennetaan uusi rakennus, laajennetaan
olemassa olevaa rakennusta tai suoritetaan suurempia korjaus- ja muutostöitä, joissa
muutetaan rakennuksen rakenteita (13.)

Kun rakennetaan kokonaan uusi rakennus, täytyy rakennushankkeen olla asemakaavan mukainen. Jos asemakaavasta kuitenkin täytyy poiketa, edellytetään työlle poikkeamispäätöstä ennen varsinaista rakennuslupapäätöstä. Pieniä poikkeamia voidaan
myöntää myös rakennuslupapäätöksen yhteydessä, kunhan niistä on neuvoteltu ajoissa lupakäsittelijän kanssa (13.)

Jos rakennukselle suoritetaan korjaus- ja muutostöitä jotka vaikuttavat rakennuksen
käyttäjien turvallisuuteen, terveyteen tai jos työ on verrattavissa rakennuksen rakentamiseen, on hankkeelle haettava rakennuslupa. Tällaisia töitä voivat olla esimerkiksi
muutokset, jotka vaikuttavat paloteknisiin ratkaisuihin, kantaviin rakenteisiin tai käyttötarkoitukseen (13.)

Pintakäsittely-yrityksen työmailla työselitys voi olla hyvinkin kirjava ja sisältää töitä, jotka ovat kaukana pintakäsittelystä. Pääurakoitsijana toimivan MPH Oy:n julkisivusaneerauksissa rakennusluvan vaativa kohde voi olla esimerkiksi taloyhtiö, johon tehdään
rappaus- ja maalaustöiden lisäksi parvekkeiden uusimiset tai rappukäytävien katoksien
uusimisia. Tällaisissa kohteissa voidaan muuttaa parvekkeiden tai katoksien kantavia
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rakenteita ja siksi niissä vaaditaan rakennuslupaa ja vastaavan työnjohtajan nimeämistä.

4.1.1

Rakennusluvan hakeminen

Rakennuslupa haetaan alueen rakennusvalvontavirastosta, ja sen voi hakea ainoastaan rakennuspaikan omistaja tai haltija. Mikäli kyseessä on esimerkiksi asuntoyhtiön
omistama rakennus, tulee hakijaksi merkitä yhtiö. Osakkeen omistaja tai vuokralainen
voi hakea rakennuslupaa, jos yhtiö antaa valtakirjan luvan hakemista varten (14.)

Rakennusvalvontavirasto ottaa rakennusvalvontamaksun ja useimmiten sen maksaa
tilaaja tai työnsuorittaja, eli urakoitsija. Perittävä maksu kattaa seuraavat työhön liittyvät
viranomaisvalvonnat:


lupakäsittely



katselmukset



erityissuunnitelmien tarkastukset



sijainnin merkitseminen ja sijaintikatselmukset.

Sijainnin merkitsemisen ja sijaintikatselmukset suorittaa kiinteistöviraston kaupunkimittausosasto. Luetelmassa mainitut maksut ovat ainoat, mitä rakennusvalvontavirasto
perii luvan voimassaoloaikana (14.)

Hakemukseen tulee merkitä asiamies, jolla on oikeus täyttää ja korjata asiakirjoja.
Myös pääsuunnittelija, joka vastaa suunnittelun laadusta ja kokonaisuudesta, on merkittävä hakemukseen. Pääsuunnittelijan nimen ja yhteystietojen lisäksi on ilmoitettava
ammatti ja mahdollinen suunnittelutoimisto.

Jotta selviää millaiselle työlle rakennuslupaa ollaan hakemassa, tulee hakemuksen
kohdassa kuusi kertoa työn luonteesta ja laajuudesta pääpiirteittäin. Purettavista rakennuksista tulee täyttää ilmoitus rakennusten purkamisesta (14.) Helsingin kaupunki
vaatii rakennusluvan hakemisen yhteydessä täyttämään selvityksen rakennus- ja purkujätteistä (liite 2). Ilmoituksessa täytetään rakennushankkeen tiedot, syntyvien jätteiden lajierittelyt ja arvioitu jätteiden määrä.
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4.1.2

Vastaava työnjohtaja

Lähes aina vaadittaessa rakennuslupaa tai toimenpidelupaa on urakoitsijan nimettävä
vastaava työnjohtaja kyseiselle työmaalle. Vastaavan työnjohtajan tulee johtaa rakennustyötä, huolehtia säännösten ja määräysten toteutumisesta sekä hyvän rakennustavan noudattamisesta (maankäyttö- ja rakennuslaki, luku 17, 122§). Rakennusvalvonta
hyväksyy vastaavan työnjohtajan ja mikäli koetaan, ettei työnjohtajan pätevyys ole riittävä suoritettaviin töihin, voidaan vaatia erityisalan vastaava työnjohtaja vastaamaan
töistä, joihin alun perin nimetyn työnjohtajan pätevyys ei riitä. Rakennusvalvonta voi
myös perua hyväksynnän, jos siihen on laiminlyönnin tai muun vastaavan asian takia
aihetta (15.)

Vastaavan työnjohtajan tulee olla pätevä ja kokenut kyseisiin töihin. Työnjohtaja on
sopiva tehtäväänsä, jos hänellä on työn vaativuuden ja erityispiirteiden vaatima koulutus ja riittävästi työkokemusta vastaavanlaisista hankkeista. Vastaavan työnjohtajan
kelpoisuusvaatimukset korjaus- ja muutostöissä on määritelty taulukossa 1 (maankäyttö- ja rakennuslaki 122b ja 122c §, 41/2014), (16):
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Taulukko 1.

Vastaavan työnjohtajan vaatimustasot

Vähäinen työnjohtotehtävä: Työ on teknisesti

Riittää kyseisen työn riittävä osaaminen.

ja työ- tai suunnittelumenetelmiltään yksinkertainen, eikä ympäristötekijät tai –olosuhteet

Esim. huoltomaalauskohde.

aiheuta työlle haittaa.

Tavanomainen työnjohtotehtävä: Työ on teknisesti ja työ- tai suunnittelumenetelmiltään
tavanomainen, eikä ympäristötekijöistä tai –

Vaaditaan kokemusta korjaus- ja muutostöistä.

olosuhteista aiheudu tavanomaista suurempaa haittaa työlle.

Esim. rappauksen uusiminen ja maalaus

Vaativa työnjohtotehtävä: Työ on teknisesti ja
työ- tai suunnittelumenetelmiltään vaativampi

Vaaditaan että suoritettuna opintoja myös

ja kohdistuu kantaviin rakenteisiin, rakennus-

korjausrakentamisesta ja kokemusta korjaus-

fysikaalisiin ja terveydellisiin ominaisuuksiin

ja muutostöiden työnjohtotehtävistä.

tai palokuormiin. Ympäristötekijät tai –
olosuhteet ovat tavallista haastavammat tai

Esim. suojellun rakennuksen julkisivujen laaja

työ kohdistuu suojellun rakennuksen suojel-

kunnostustyö kaupunkiympäristössä.

tuihin ominaisuuksiin.

Poikkeuksellisen vaativa työnjohtotehtävä:
Työ on teknisesti ja työ- tai suunnittelumene-

Vaaditaan että suoritettuna opintoja myös

telmiltään poikkeuksellisen vaativa ja kohdis-

korjausrakentamisesta ja kokemusta poik-

tuu kantaviin rakenteisiin, rakennusfysikaali-

keuksellisen vaativista korjaus- ja muutostöi-

siin ja terveydellisiin ominaisuuksiin tai palo-

den työnjohtotehtävistä.

kuormiin. Ympäristötekijät tai –olosuhteet ovat
poikkeuksellisen vaativat tai työ kohdistuu

Esim. Poikkeuksellisen vaativa julkisivusanee-

poikkeuksellisen vaativan suojellun rakennuk-

raustyö kaupungin keskustassa.

sen suojeltuihin ominaisuuksiin.
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Vastaavaksi työnjohtajaksi haetaan sähköisellä hakemuksella, ”vastaavan työnjohtajan
hakemus tai ilmoitus” (liite 3). Jos hakija toimii alueella ensimmäistä kertaa vastaavana
työnjohtajana, tulee hakijan toimittaa seuraavat dokumentit:


tutkintotodistukset



työtodistukset työnjohtotehtävistä ja rakennusalalta



luettelo mahdollisista aiemmista kohteista joissa toiminut vastaavana
työnjohtajana



selvitys haettavaan työnjohtotehtävään liittyvistä töistä ja niiden suorittamiseen arvioitu aika (tehtäväluettelo).

Tehtäväluetteloa (Liite 4) vaaditaan yleensä vain, jos hakija toimii samanaikaisesti
myös muissa kohteissa vastaavana työnjohtajana.

Jos hakija on edellisen viiden vuoden aikana ollut vastaavana työnjohtajana alueella
saman vaativuustason omaavissa kohteissa, riittää, että tehdään ilmoitus vastaavasta
työnjohtajasta. Jos aikaa on kulunut yli viisi vuotta, tai vaativuustaso on huomattavasti
korkeampi, tulee täyttää hakemus vastaavaksi työnjohtajaksi (15.)

Vastaavan työnjohtajan tulee huolehtia rakennustyön johtamisen lisäksi muun muassa
seuraavista asioista:


aloitusilmoitus



aloituskokouksesta



rakennustyön tarkastusasiakirjasta



rakennustuotteiden kelpoisuudesta.

Vastaavan työnjohtajan on tehtävä aloitusilmoitus luvanvaraisesta työstä rakennusvalvontaan. Ilmoitus tulee tehdä hyvissä ajoin ennen työn aloitusta, joko sähköpostilla tai
puhelimitse. Mikäli aloituskokouksen järjestää tarpeeksi ajoissa, ei erillistä aloitusilmoitusta tarvita. Aloitusilmoituksessa tulee ilmetä vastaavan työnjohtajan työnjohtajatunnus, sekä rakennuslupapäätöksen lupatunnus (15.)
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Rakennusluvassa määrätään aloituskokouksen pitämisestä ennen työn aloitusta. Kokouksessa sovitaan seikoista kuten laadunvarmistamiseen liittyvistä asioista, työvaiheista pääpiirteittäin, tarkastusasiakirjamenettelystä ja asiakirjaa tarkastavista henkilöistä.

Rakennustyön tarkastusasiakirjaa (liite 6) tulee täyttää, vaikka sitä ei erikseen missään
määrättäisi (maankäyttö- ja rakennuslaki, 150 f §). Aloituskokouksessa nimetyt henkilöt
täyttävät ajantasaisesti tarkastusasiakirjaa ja näin huolehtivat tärkeästä laadunvalvonnan välineestä. Tarkastusasiakirja laaditaan työmaakohtaisesti siten, että työn riskilliset
työvaiheet ja niiden muodostamat kokonaisuudet käyvät ilmi. Sen avulla voidaan pitää
kirjaa niiden turvallisesta ja asianmukaisesta toteuttamisesta. Tarkastusasiakirjaa voidaan täydentää myös valokuvilla riskillisistä työvaiheista (15.)

Rakennustuotteiden kelpoisuudesta huolehtimalla vastaava työnjohtaja varmistaa, että
kohteessa käytetään vain CE-merkittyjä tuotteita oikeisiin käyttötarkoituksiin. Aina pelkkä CE-merkintä ei kuitenkaan takaa tuotteen soveltuvuutta käyttötarkoitukseen, joten
sen ilmoitettuja ominaisuuksia tulee verrata Suomessa asetettuihin vaatimuksiin. Lisäksi vastaavan työnjohtajan tulee varmistaa, että käytettyjen tuotteiden asennus-,
käyttö-, ja huolto-ohje arkistoidaan ja säilytetään (15.)

4.2

Toimenpidelupa

Kun rakennetaan rakennelmaa jota ei luokitella rakennukseksi, mutta toimenpiteellä on
vaikutuksia ympäristöön tai maisema- ja kaupunkikuvaan, tarvitaan rakennusluvan sijaan toimenpidelupa (liite 1). Myös esimerkiksi julkisivusaneerauksen yhteydessä voi
riittää toimenpidelupa, jos työssä ei tehdä rakennukseen rakenteellisia muutoksia tai
muuteta katu- ja julkisivukuvaa radikaalisti. Rakennusalan pintakäsittely-yrityksen kohteet voivat useinkin olla toimenpideluvan alaisia, mikäli työ koskee vain rappaus- tai
maalaustyötä. Välillä raja rakennusluvan ja toimenpideluvan välillä voi olla vaikea havaita, joten päätöksenteko on jätetty rakennusvalvonnalle (17.) Toimenpidelupa haetaan samoin kuin rakennuslupa (kohta 4.1.1 Rakennusluvan hakeminen).

Jos toimenpiteet eivät vaikuta mitenkään kaupunkikuvaan tai ympäristöön ja rakennustyön valvonnan tarve on vähäinen, ei toimenpidelupaa tarvita. Tällaisia hankkeita voivat
olla esimerkiksi pieni kasvihuone tai leikkimökki, jos se on kooltaan enintään 20 m2.
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Kuitenkin jos rakennelma sijaitsee aivan naapuritontin rajan läheisyydessä, tulee asiasta neuvotella naapurin kanssa (17.)

4.3

Rakennustyön ennakkoilmoitus

Pääurakoitsijan on ennen rakennustyön alkua tehtävä työsuojeluviranomaiselle ennakkoilmoitus työmaasta (Liite 5) (Valtioneuvoston asetus rakennustyön turvallisuudesta,
4§). Ilmoitus on tehtävä työmaista, jotka kestävät yli kuukauden, työntekijöitä on yli
kymmenen tai jolle on arvioitu yli 500 henkilötyöpäivää. Ilmoituksen tulee sisältää tekohetkellä tiedossa olevat työntekijät ja aliurakoitsijat, työmaan osoite, hankkeen tyyppi ja
toteutusmuoto, rakennuttajan yhteyshenkilö ja turvallisuuskoordinaattori, pääurakoitsijan yhteyshenkilö, töiden suunniteltu alkamis- ja päättymispäivä sekä työntekijöiden
arvioitu enimmäismäärä ja keskivahvuus. Ilmoitus lähetetään sähköpostilla työmaan
alueen aluehallintovirastoon.

4.4

Ilmoitus asbestityöstä

Asbestityöt ovat luvanvaraisia töitä, ja niitä saa tehdä ainoastaan työsuojeluviranomaisen valtuuttamat henkilöt. Valtuutuksen voi saada kun hakija on suorittanut asianmukaisen koulutuksen ja hänen terveytensä on asbestitöihin sopiva (18.) Yritys tai yksityinen työnsuorittaja voi hakea asbestityövaltuutusta esimerkiksi työsuojelu.fi-sivustolta
löytyvällä hakemuksella (liite 7). Hakemus toimitetaan aluehallintovirastoon ja liitteiksi
vaaditaan seuraavia dokumentteja:


kopio kaupparekisteriotteesta tai elinkeinoilmoituksesta



asbestityöntekijöiden, sekä työnjohdon koulutustodistukset ja lääkärintodistukset terveydentilan sopivuudesta asbestitöihin



kopio työterveyshuoltosopimuksesta



liitteen 5 kohdassa seitsemän luetellut laadunvarmistukseen liittyvät dokumentit.
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Jos esimerkiksi pääurakoitsija tilaa asbestipurkutyön aliurakointina ja työnjohtaja on
pääurakoitsijan oma, pitää kyseisellä työnjohtajalla olla myös suoritettuna asbestityökoulutus. Asbestityöstä tehdään kirjallinen ilmoitus työsuojeluviranomaiselle vähintään
seitsemän päivää ennen asbestityön aloittamista (19.) Ilmoituksesta pitää selvitä ainakin seuraavat tiedot:


millaista työtä tehdään, aloituspäivä ja työn arvioitu kesto



työn sijainti



työnsuorittajien nimet



todistukset työntekijöiden terveydensopivuudesta, sekä viimeisimmän terveystarkastuksen päivä ja voimassaoloaika



kopio asbestikartoituksesta, kartoituksen suoritus päivämäärä ja tekijän
nimi



käytettävät menetelmät



käytettävät suojalaitteet ja niiden ominaisuudet



asbestijätteen loppukäsittelypaikka



ilmoituksen tekijän nimi ja yhteystiedot.

Ilmoitusta tulee täydentää työskentelyolosuhteiden muuttuessa huomattavasti. (19)
Asbestipurkutyösuunnitelma toimitetaan AVI:lle vähintään seitsemän päivää ennen
töiden aloitusta. Suunnitelman voi lähettää erikseen tai asbestityöilmoituksen liitteenä.
Asbestityötä ei saa aloittaa ennen työsuojeluviranomaisen myöntämää lupaa.

Asbestipurkutyösuunnitelma (liite 8) laaditaan jokaisesta työmaasta, jossa on asbestitöitä. Suunnitelmaan täytetään tiedot kohteesta ja työnsuorittajasta. Näiden tietojen
lisäksi täytetään tiedot asbestikartoituksesta, seurantamittauksista (mikäli tiedossa),
asbestityövaltuutuksesta, tilaajan ja mahdollisen pääurakoitsijan yhteyshenkilöiden
nimet ja puhelinnumerot, asbestipurkutyön alku- ja loppumispäivät, sekä työnkuvaus,
jätteen loppukäsittelytiedot ja mahdollisen asbestityön loppukatselmuksen päivämäärä.
Liitteeksi hakemukseen laitetaan työsuunnitelma/piirros, josta selviää muun muassa
kohteen pohjapiirros ja asbestityön sijainnit, sekä suojausmenetelmät.
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4.5

Ilmoitus rakennusten julkisivujen ja muiden rakenteiden kunnostustöistä

Kun aloitetaan rakennuksen julkisivun tai muiden ulkoisten osien kunnostus ja korjaustyöt, on ympäristölautakunnalle tehtävä kirjallinen ilmoitus kunnostustöistä vähintään
14 vuorokautta ennen aloitusta (liite 9). Myös työn vaikutuspiirissä oleville asuinrakennuksille ja muille kohteille joille työstä saattaa aiheutua häiriötä, on hyvä tiedottaa alkavan työn luonteesta, ellei esimerkiksi toimenpideluvassa toisin mainita. Jos työ on vain
vähäistä korjausta tai esimerkiksi vain seinien pesua painepesurilla, ei työstä tarvitse
ilmoittaa (20.)

4.6

Ilmoitus melua ja tärinää aiheuttavasta tilapäisestä toiminnasta

Ympäristökeskukselle on tehtävä erityisen häiritsevästä melusta ja tärinästä erillinen
kirjallinen ilmoitus viimeistään 30 vuorokautta ennen töiden aloitusta (liite 11). Ilmoituksen vaativia toimenpiteitä ovat ainakin louhintatyöt, joihin kuuluu poraus, räjäytykset,
louheen lastaus ja ajo, paalutus ja hydraulisen iskuvasaran käyttö. Näistä tulee ilmoittaa, jos työ suoritetaan muulloin kuin arkisin klo 7.00-18.00, louhintapäiviä on yli 25 tai
jos hydraulista iskuvasaraa käytetään yli kymmenen työpäivää. Tällaisista töistä tulee
ilmoittaa myös muille työn vaikutuspiirissä oleville asuinrakennuksille tai muille, joita työ
saattaa erityisesti häiritä (21.) Tämä ilmoitus on pintakäsittely-yritykselle harvinaisempi,
mutta voi tulla vastaan, esimerkiksi kun työskennellään 70-luvun elementtitalon julkisivuilla ja tarkoituksena on purkaa osa seinäelementeistä.

4.7

Alueen vuokraus

Helsingin kaupunki vaatii, että katua vuokraavalla henkilöllä pitää olla suoritettuna Helsingin kaupungin järjestämä kadunvuokrauskurssi ja työmaalla on oltava koko ajan
vähintään yksi kurssin käynyt henkilö. Katuvuokrahakemuksessa (liite 10, s.1) ensimmäisenä täytetään hakijan tiedot. Päätöksenhakijana ilmoitetaan taloyhtiö, jonka edustajaksi voidaan kirjata esimerkiksi isännöitsijä. Koska päätöksenhakijaksi merkitään
taloyhtiö, pääurakoitsija voi hakea katualueenvuokrausta valtakirjan kanssa, jonka on
allekirjoittanut päätöksenhakijan edustaja (liite 10, s. 2). Lisäksi täytetään rakennuttajan
(tarkoittaa tässä tapauksessa pääurakoitsijaa) ja työnsuorittajan tiedot, sekä heidän
yhteyshenkilöidensä tiedot. Kun nämä on täytetty, ilmoitetaan vielä työn yleistiedot.
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Yleistiedot tarkoittavat työn aloitus- ja päättymispäivää, vuokrattavan alueen määrää
(m2), sekä laskutustietoja. Näiden lisäksi kerrotaan kohteen sijainti, työn tarkoitus ja
tarvittaessa voi täyttää lisämerkintöjä lisätiedot kohtaan. Jos katuvuokran seurauksena
joudutaan tekemään liikennejärjestelyjä, tulee liitteeksi lisätä liikennejärjestelysuunnitelma. Taulukossa 2 on esitetty kuinka katualueenvuokra määräytyy eri maksuvyöhykkeillä rakennustelineille.

Taulukko 2. Katuvuokrahinnan määräytyminen alueittain esim. julkisivutelineille. (22)

5

5.1

Muut velvollisuudet

Jätteiden lajittelu

Rakennusalalla syntyy monista työvaiheista poistettavaa rakennus- ja purkujätettä.
Koska jätteiden määrä voi useinkin olla suuri ja laatuja monenlaisia, on urakoitsijan
viisainta lajitella ne jätteet, jotka ovat järkevästi lajiteltavissa. Jätelaissa 646/2011 jäte
määritellään seuraavasti:


Jäte on aine tai esine, joka on poistettu tai aiotaan poistaa käytöstä.



Vaarallinen jäte on jätettä, jolla on palo- tai räjähdysominaisuuksia, tartuntavaara tai jokin muu terveydelle, ympäristölle tai muulle vaarallinen ominaisuus.
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Jätelain mukaan jätteen tuottaja tuottaa toiminnallaan jätettä, jonka koostumus muuttuu
esikäsittelyn, sekoittamisen tai jonkin muun toiminnan tuloksena. Jätteen tuottajaksi
voidaan joissain tapauksissa luokitella esimerkiksi pintakäsittelyalan urakoitsija, joka
näin ollen on velvollinen noudattamaan etusijajärjestystä (Jätelaki 17.6.2011/646, 8§).

Etusijajärjestyksellä tarkoitetaan, että syntyvän jätteen määrää ja haitallisuutta on pyrittävä vähentämään. Koska jätettä kuitenkin syntyy, se tulee valmistella uudelleen käytettäväksi tai kierrätettävä. Jos kumpikaan näistä ei ole mahdollista, tulee jäte hyödyntää esimerkiksi energiana ja jos tämäkään ei onnistu, tulee jäte loppukäsitellä. Loppukäsittelyllä tarkoitetaan jätteen toimittamista kaatopaikalle, polttamista ilman energian
talteenottoa tai muuta toimenpidettä, missä jätettä ei käytetä hyödyksi (23.)

Jätelaissa määrätään pitämään lajiltaan ja laadultaan erilaiset jätteet erillään siinä laajuudessa kun se on ympäristön ja terveyden kannalta tarpeen. Jätteiden erilliskeräys
on järjestettävä siten, että mahdollisimman moni jätelajike voidaan uudelleen käyttää,
kierrättää tai muuten käyttää hyödyksi. Valtioneuvoston jäte asetuksen (19.4.2012/179,
16§) mukaan ainakin seuraavat jätteet on lajiteltava erikseen:

5.1.1



betoni-, tiili-, kivennäislaatta ja keramiikkajäte



kipsipohjainen jäte



kyllästämätön puujäte



metallijäte



lasijäte



muovijäte



paperi- ja kartonkijäte



maa- ja kiviainesjäte.

Vaarallinen jäte

Asbestijäte tulee kerätä erikseen ja toimittaa käsittelyyn mahdollisimman nopeasti. Se
täytyy pakata tiiviisti ja merkitä siten, että merkinnöistä selviää pakkauksen sisältävän
asbestia (24.)
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Maali- ja pinnoitejäte on myös vaarallista jätettä. Jos niitä jää yli, eikä voi käyttää missään muualla, tulee se joko varastoida tai hävittää asianmukaisesti. Nestemäistä maalia tai pinnoitetta ei saa kaataa viemäriin tai luontoon, eikä laittaa jäteastioihin. Pienet
määrät maalia tai pinnoitetta voi kuivattaa, mutta suuria määriä ei, etteivät haihtuvat
kemikaalit vahingoita ilmastoa tai ympäristöä. Kuivan maalijätteen voi hävittää sekajätteenä (25.)

Polyklooratut bifenyylit (PCB) ja lyijyä sisältävät jätteet on myös kerättävä erillisiin pakkauksiin, esimerkiksi kestäviin jätesäkkeihin. 60- ja 70-luvun elementtitalojen saumamassoissa voi olla PCB:tä tai lyijyä, ja kun vanhoja saumoja avataan ja hiotaan, on
ympärillä oleva maaperä suojattava tiiviillä peitteellä, jotta pöly ja jätteet on helppo kerätä. Jätepakkauksien päälle on merkittävä mitä pakkauksessa on, esimerkiksi ”saumausmassaa, sisältää PCB:tä tai lyijyä” ja jätteet tulisi sälyttää asiattomien ulottumattomissa.

Vaarallista jätettä ei saa sekoittaa tai laimentaa lajilta tai laadulta erilaisen jätteen
kanssa, ellei se ole jätteen käsittelyn kannalta tarpeellista ja siihen on saatu ympäristönsuojelulain mukainen ympäristölupa (23). Myös muut vaaralliset jätteet asbestin
lisäksi tulee pakata tiiviisti niin, että pakkausmateriaali on tarpeeksi kestävää ja se on
mahdollista sulkea uudelleen tiiviisti. Pakkausmateriaali ei saa reagoida jätteen kanssa
aiheuttaen haittaa ympäristölle tai terveydelle (24). Pakkauksen merkinnät tulee tehdä
siten, että sen käsittelyä on mahdollista seurata syntypaikalta aina hyödyntämiseen tai
loppukäsittelyyn (23).

5.1.2

Jätehuollon järjestäminen

Jätehuollon järjestäminen on jätteen haltijan vastuulla tai mikäli jätteen haltija ei huolehdi vastuustaan eikä häntä tavoiteta, on kiinteistön haltijan järjestettävä jätehuolto.
Jätteitä saa luovuttaa ainoastaan sille, jolle on merkitty oikeus jätehuoltorekisteriin vastaanottaa kyseistä jätettä, tai jos ympäristösuojelun tietojärjestelmään on merkitty lupa
vastaanottaa kyseisiä jätteitä. Lisäksi jätteitä voidaan luovuttaa myös vastaanottajalle,
jota ei ole merkitty mihinkään rekistereihin, mutta on todettu riittävä asiantuntemus ja
taloudelliset sekä tekniset valmiudet jätehuollon hoitamiseen. Kun jäte luovutetaan vastaanottajalle, myös vastuu sen asiallisesta hoitamisesta siirtyy (23.)
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5.2

Ympäristönsuojelu

Toiminnanharjoittajalla on selvilläolovelvollisuus toimintansa vaikutuksista ympäristöön
ja ympäristöriskeistä. Haittoja on pystyttävä hallitsemaan ja on oltava selvillä haitallisten aineiden vähentämismahdollisuuksista. Toiminta on järjestettävä niin, ettei ympäristön pilaantumista pääse tapahtumaan. Jos pilaantumista ei voida täysin estää, on se
pyrittävä saamaan mahdollisimman pieneksi (1.)

Rakennustyömaalla urakoitsijan on ilmoitettava ympäristönsuojeluviranomaiselle rakentamisesta tai muusta melua ja tärinää aiheuttavasta toimenpiteestä, mikäli melu tai
tärinä on erityisen häiritsevää. (1)

Rakennusalan urakoitsijan täytyy nykyään lähes aina laatia ennen työn aloittamista
ympäristönsuojelusuunnitelma, joka lähetetään tilaajalle tai tilaajan edustajalle. Suunnitelmassa urakoitsijan on otettava huomioon kaikki mahdolliset tapaturmat sekä riskit eri
työvaiheiden. Näihin tapaturmiin ja riskeihin tulee laatia suunnitelmat, jotta ne voitaisiin
ennaltaehkäistä. Myös toimintaohjeet hätätilanteisiin tulisi laatia.

Koska kaupungissa on yleensä käynnissä useita rakennustyömaita ja muita pölyäviä
töitä, on ympäristön ja terveellisyyden kannalta tärkeää, että jokainen huolehtii pölyntorjunnasta.

Pölyävät työvaiheet on toteutettava niin, ettei pöly pääse leviämään ympäristöön. Hiekkapuhallustyöt on tehtävä huolellisesti suojatuilla telineillä ja asuntoon menevät aukot
on tehtävä pölytiiviiksi. Ennen piikkaus tai purkutyötä on alusta tarvittaessa kasteltava,
jotta pölyäminen olisi mahdollisimman vähästä. Jos kuitenkin kasteleminen on esimerkiksi pakkasen takia mahdotonta, on laitteisiin kiinnitettävä tarpeeksi tehokkaat imurit
poistamaan purku tai hiontapölyt. Jos julkisivujen seinät on pinnoitettu asbestia sisältävällä pinnoitteella ja seinää pestään yli 60 baarin paineella, on työympäristö suojattava
niin, ettei irtoava pinnoitehilse pääse leviämään ympäristöön. Työmaan läheisyydessä
olevat kadut pitää pestä levinneestä pölystä ja lietteestä säännöllisesti.

Kun pölyävää jätettä kuormataan jätelavalle, on jäte mahdollisuuksien mukaan kasteltava ja pudotettava mahdollisimman matalalta. Käytettäessä jätekuilua on varmistettava kuilun pölytiiviys. Kun jätelavaa lähdetään kuljettamaan, on huolehdittava, ettei pöly
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pääse leviämään lavalta matkan aikana. Lavan sisältö pitäisi kostuttaa ainakin pinnalta
ja lava tulisi peittää esimerkiksi pressulla.

Ennen töiden aloittamista urakoitsijan on usein laadittava pölyntorjuntasuunnitelma,
joka lähetetään tilaajan edustajalle ja tarvittaessa viranomaisille. Suunnitelmassa käsitellään tunnetut pölyävät työvaiheet ja suunnitellaan työ niin, että se aiheuttaa mahdollisimman vähän pölyä, sekä kuinka syntyvää pölyä hallitaan.

5.3

Työsuojelu

Työnantajalla on yleinen huolehtimisvelvollisuus työntekijöitään kohtaan, mikä tarkoittaa, että työntekijöiden turvallisuudesta ja työhyvinvoinnista tulee huolehtia. Jotta työntekijät voivat työskennellä turvallisesti, on työnantajan suunniteltava työolosuhteet turvallisiksi. Huomioon on otettava vaara- ja haittatekijät, sekä poistaa tai minimoida ne
mahdollisimman pieniksi. Lisäksi on huolehdittava, että työntekijä saa kaikki vaadittavat
henkilökohtaiset suojaimet, toimivat ja turvalliset työvälineet sekä laitteet ja tarpeeksi
kattavan perehdytyksen laitteisiin. Jos työssä on käytettävä vaarallisia tai terveydelle
haitallisia aineita, on valittava tuotteiksi mahdollisimman pientä terveyshaittaa aiheuttavat aineet (26.)

Työnantajan tai työnantajan edustajan tulee jatkuvasti tarkkailla työskentely-ympäristöä
ja työskentelytapoja. Huomattuihin turvallisuusriskeihin ja vääriin työskentelytapoihin
tulisi puuttua välittömästi.

Kun työnantaja valitsee työntekijöitä työtehtäviin, on huomioitava työn luonne ja sen
vaatimat ominaisuudet sekä ammattitaito. Lisäksi olisi suotavaa kartoittaa työntekijän
fyysiset ja henkiset edellytykset työn suorittamiseen. Jotta työntekijät ovat tietoisia haitta- ja vaaratekijöistä työpaikalla, on heidät perehdytettävä riittävän hyvin. Perehdytyksessä on käytävä läpi työpaikan turvallisuuskäytännöt, näytettävä henkilöstötilat ja
työskentelypaikat, sekä tarvittaessa ohjata laitteiden tai koneiden käyttö-, huolto- ja
puhdistusohjeet (26.)
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5.3.1

Vaaralliset työt

Erityistä vaaraa aiheuttavia töitä saa suorittaa vain henkilö, jolla on vaadittava koulutus
ja kokemus. Tällaisia töitä rakennusalalla ovat esimerkiksi asbestityöt. Asbestitöitä saa
suorittaa vain henkilöt, joilla on asbestityölupa. Jos yrityksessä ei ole ketään kenellä
lupa olisi, on työ tilattava ulkopuoliselta tekijältä.

5.3.2

Työsuojelu yhteisellä työmaalla

Työskenneltäessä yhteisellä työpaikalla tulee pääurakoitsijan ja ulkopuolisen työnantajan tai itsenäisen työnsuorittajan olla yhteistyössä niin, että kaikki ovat tietoisia, jos jonkun työvaihe aiheuttaa haittaa tai vaaraa muille. Pääurakoitsijan tulee perehdyttää
myös muut yhteisellä työmaalla työskentelevät niin, että kaikki ovat tietoisia työmaan
vaaroista ja haitoista, sekä turvallisuuteen liittyvistä toimintaohjeista. Ulkopuolisen
työnantajan tai itsenäisen työnsuorittajan tulee tiedottaa pääurakoitsijaa, jos heidän
työskentelynsä aiheuttaa mainittavaa haittaa tai terveysriskiä (26.)

Yhteisellä työmaalla pääurakoitsijan tulee yhdessä ulkopuolisen työnantajan tai itsenäisen työnsuorittajan kanssa suunnitella työvaiheet yhteensopiviksi, ettei toisten työ aiheuta haittaa tai vaaraa toisen työlle. Lisäksi on huolehdittava yhdessä, ettei kenenkään työ aiheuta haittaa tai vaaraa työntekijöille eikä muille henkilöille, jotka ovat työn
vaikutuspiirissä (26.)

Työturvallisuuden edistämiseksi pääurakoitsijan on huolehdittava, että jokaisella työmaalla tai yhteisellä työmaalla työskentelevällä on kuvallinen henkilötunnistekortti. Kortissa tulee olla henkilön nimi, syntymäaika, veronumero, tunnistettava kuva kortin haltijasta ja työnantajan nimi. Tunnistetta ei tarvitse, jos henkilö tuo tilapäisesti tavaraa
työmaalle tai sellaisella joka suorittaa rakennus- tai korjaustyötä rakennuttajana olevan
yksityishenkilön omaan käyttöön (26.)

Työturvallisuuteen liittyviä asioita valvoo AVI:n työsuojeluviranomainen. Työsuojeluviranomainen voi suorittaa tarkastuksia työmaalla ilmoittamatta ja raportoida mahdollisista puutteista työmaatarkastuksen muistiossa, joka lähetetään tilaajan ja urakoitsijan
edustajille. Jos puutteita ei huomautuksista huolimatta korjata, voidaan määrätä maksettavaksi sakko työturvallisuusrikkeestä.
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6

Esimerkkityömaa As Oy Aedificium Bostads ab

As Oy Aedificium Bostads tilasi MPH Oy:ltä taloyhtiön julkisivujen saneeraustyön. Kiinteistö sijaitsee Liisankatu 21:ssä Helsingissä ja on rakennettu vuonna 1924. Sen on
suunnitellut W. G. Palmqvist ja kyseiselle suunnittelijalle oli tavanomaista tehdä värityssuunnitelmat luonnon kivimateriaalien sävyillä, eikä tämä ollut poikkeus. Kohteen
listat ja koristeet olivat seinän pääväriä huomattavasti tummemmat, kunnes vuonna
1988 valmistuneessa remontissa ne muutettiin seinän pääväriä huomattavasti vaaleimmiksi. Tuolloin kohteen värit suunnitteli Thorvald Linqvist ja hän huomioi suunnitelmassaan kaupunkikuvan muutokset ja sen mukaisen muodin, jolloin koristeet ja listat
maalattiin keveämmiksi ja esille tulevammiksi vaalealla värityksellä.

Kuva 4.

As Oy Aedificiumin katujulkisvu Oikokadun puolelta ennen töiden aloitusta.
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Nyt tehtävässä julkisivujensaneerauksessa värisuunnittelija Pentti Pietarila yhdessä
pääsuunnittelija Marjaana Tenkasen kanssa aikovat toteuttaa rakennuksen värityssuunnitelman enemmän Palmqvistin alkuperäistä värityssuunnitelmaa muistuttavana.
Lisäksi tarkoituksena on vaihtaa katujulkisivujen ikkunat uusiin ikkunoihin, joissa toteutuu alkuperäistä mukaileva ikkunajako.

Kuva 5. Havainnekuva tulevasta värimaailmasta Liisankadun puoleisesta katujulkisivusta.
(Liite 16, s. 2)

6.1

Toimenpidelupa

Rakennushankkeen pääsuunnittelija jätti toimenpidelupahakemuksen Helsingin kaupungin rakennusvalvontavirastolle 27.1.2015 ja lupahakemuksen liitteenä toimitettiin
selvitys rakennus- ja purkujätteestä (liite 13). Toimenpidelupahakemus otettiin käsittelyyn rakennusvalvontavirastossa 29.1.2015 ja lupa myönnettiin 27.3.2015 (liite 12).
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Myönnetyssä luvassa ehtoina oli kolme asiaa:


Jos suunnitelmista poiketaan, on poikkeaville suunnitelmille haettava rakennusvalvontaviraston hyväksyntä



Ennen katujulkisivun uusien ikkunoiden tilaamista on pidettävä ikkunoiden mallija värikatselmus, johon osallistuvat pääsuunnittelija, rakennusvalvontaviraston
kaupunkiosaston ja tilaajan edustajat



Ennen telineiden pystytystä ja sääsuojausta on seinälle tehtävä riittävän suuret
värimallit, jotka tulee hyväksyä katselmuksessa. Katselmuksen osapuolina tulee
olla pääsuunnittelija, rakennusvalvontaviraston kaupunkikuvaosaston, tilaajan,
sekä kaupunginmuseon edustajat. Lopullinen julkisivun värisuunnitelma toimitetaan rakennusvalvontavirastoon.

Toimenpideluvassa myös määrättiin, että uusien ikkunoiden vaihdon takia täytyy asuntojen ilmavaihtoa parantaa. Taloyhtiön päätöksestä suoritettiin asunnoissa ivventtiilikartoitus, jonka perusteella MPH Oy teki lisätyötarjouksen tarvittavien ilmanvaihtoventtiilien asennuksista.

6.2

Katselmukset

Huhtikuun alussa MPH Oy:lle aliurakointina ikkuna-asennukset suorittava Lasivuorimaa
Oy asensi yhden malli-ikkunan kiinteistön Snellmaninkadun puoleiselle julkisivulle. Kyseisestä ikkunasta oli katselmoitavissa ikkunan malli, ruutujako, väri, asennustapa ja
liittymä ikkunan pielirappaukseen. Näiden lisäksi katselmoitiin ensimmäiset värimallit,
joita oli tehty julkisivun seinä- ja peltiväreistä.

Ensimmäinen ikkunakatselmus pidettiin 15.4.2015 (liite 14, kokousmuistio) ja siihen
osallistuivat tilaajan ja rakennuttajan edustajat, värisuunnittelija, rakennusvalvontaviraston edustaja sekä pääurakoitsijan edustaja. Katselmuksessa päätettiin muutoksista
ikkunan puitejakoon ja karmisyvyyteen sekä todettiin, että kaikissa ikkunoissa noudatetaan samaa asemointia. Ikkunan ja ikkunavesipeltien sävyt olivat suunnitelman mukaiset, joten ne hyväksyttiin tässä katselmuksessa. Myös ikkuna hyväksyttiin mainituin
muutoksin, eivätkä muutokset vaatineet uutta katselmusta. Sen sijaan julkisivujen sei-
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nävärejä ei voitu hyväksyä, sillä toimenpideluvassa määrättiin katselmukseen myös
kaupunginmuseon edustaja, joka ei päässyt osallistumaan tähän 15.4.2015 pidettyyn
katselmukseen.

Uusi katselmus sovittiin pidettäväksi 23.4.2015 (liite 15, kokousmuistio), jossa katselmuksen aiheena oli julkisivuväritys. Tähän katselmukseen osallistuivat pääurakoitsijan
edustaja, pääsuunnittelija, värisuunnittelija sekä kaupunginmuseon edustaja. Katselmuksessa tarkasteltiin Oikokadun puoleiselle katujulkisivulle seinälle sekä levyille maalattuja värimalleja. Värimallit koskivat seinän sokkelikerroksen sävyä, seinän pääväriä,
sekä listojen ja koristeiden sävyä. Näistä sävyistä hyväksyttiin sokkelikerroksen sävy,
jonka todettiin sointuvan kauniisti graniitin kanssa. Muista sävyistä tehdään uudet värimallit, jotka katselmoidaan seuraavassa katselmuksessa. Pääsuunnittelijaa pyydettiin
laatimaan havainnekuva katujulkisivun tulevasta värityksestä (kuva 8).

Kolmas katselmus, koskien julkisivunvärejä, pidettiin 13.5.2015 (liite 16, s.1-4). Katselmuksessa oli edustettuina samat tahot kuin aiemmassa katselmuksessa. Koska elettiin
jo toukokuuta, MPH Oy oli saanut luvan pystyttää telineet Oikokadun puoleiselle julkisivulle, mutta koska sävyjä vielä mietittiin, ei telineitä vielä peitetty. Katselmuksessa todettiin, etteivät maalatut värimallit vastaa riittävästi paperisia värimalleja, sekä koristeja listaväriäkin täytyy vielä säätää. Seuraava katselmus sovittiin pidettäväksi 22.5.2015.

Neljännessä värimallikatselmuksessa 22.5.2015 (liite 16, s. 5-9) paikalla olivat samat
tahot kuin kahdessa edellisessä katselmuksessa. Katselmuksessa päätettiin sävyjen
olevan tarpeeksi hyvät, mutta kun maalaustyöt ovat käynnissä, tulee värisuunnittelijan
tulla tarkastamaan sävyt paikan päälle. Päätösten perusteella pääsuunnittelija laati
uuden havainnekuvan lopullisilla julkisivuväreillä.
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6.3

Rakennuttajan vaatimat suunnitelmat

Ennen edellä mainittuja katselmuksia MPH Oy on laatinut useita erilaisia suunnitelmia,
jotka olivat määriteltyinä kohteen urakka-asiakirjoissa. Vaaditut suunnitelmat olivat seuraavat:

6.4



Jätehuoltosuunnitelma: käsitellään, kuinka jätteiden keräys ja lajittelu suoritetaan (liite 17).



Purkutyösuunnitelma: kerrotaan, mitä purkutöitä kohteessa tehdään, millä
välineillä ja kuinka työ tehdään turvallisesti (liite 18).



Ympäristö- ja työturvallisuussuunnitelma: urakoitsija listaa ympäristöriskit
mitä työmaalla ja sen lähiympäristössä on, sekä kuinka niihin voidaan varautua tai tapaturmat ennaltaehkäistä. Työturvallisuusosiossa kartoitetaan
työmaan turvallisuusriskejä ja niiden ennaltaehkäisyä. Suunnitelmassa
myös käydään läpi urakoitsijan työturvallisuussääntöjä ja käytäntöjä.(liite
19)



Alueen käyttösuunnitelma: Suunnitelmassa merkitään työmaan alueen
käyttö pohjapiirustukseen. Näkyviin merkitään sosiaalitilan, vessan, ensiapupisteen, vesipisteen, työmaansähkön, varaston ja alkusammutuskaluston sijainnit. Aluesuunnitelma asetetaan työmaalla näkyviin, jotta tärkeimpien paikkojen sijainnit ovat tarvittaessa löydettävissä nopeasti. (liite
20)



Tulityösuunnitelma: käydään läpi työvaiheet, jolloin tehdään tulitöitä.
Suunnitelmassa ohjeistetaan tekemään tulityöt turvallisesti. (liite 21)



Työmaan laatusuunnitelma: Laatusuunnitelmassa urakoitsija käsittelee
mahdolliset laatuun vaikuttavat riskitekijät ja laatii suunnitelman niiden
ennaltaehkäisyyn. Lisäksi suunnitelmassa käsitellään tavat miten urakoitsija takaa vaaditun laadun työjälkeen. (liite 22)



Telinesuunnitelma: Ilmoitetaan esimerkiksi telineiden maksimikuormitusarvot, mitat ja pystytysalue. (Liite 23)

Työmaan perustaminen ja eteneminen

Urakkasopimusten allekirjoittamisen jälkeen kun työn aloitusajankohta oli selvillä, aloitettiin vaadittujen suunnitelmien laatiminen ja ilmoitusten tekeminen. Vaaditut suunnitelmat käsiteltiin edellisessä luvussa (luku 6.3) ja työmaan aidot suunnitelmat ovat työn
liitteinä (liitteet 17-23). Työmaasta tehtiin AVI:lle rakennustyön ennakkoilmoitus ja Helsingin kaupungille ympäristökeskukseen ilmoitus rakennusten julkisivujen ja muiden
osien kunnostustöistä.
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Rakennustyön ennakkoilmoitukseen (liite 24) merkittiin sillä hetkellä olevat aliurakoitsijat ja niiden yhteystiedot, arvio työntekijöiden määrästä, sekä tilaajan ja urakoitsijan
tiedot. Ilmoitus lähetettiin AVI:lle sähköpostilla osoitteeseen kirjaamo.etela@avi.fi.

Ilmoitus rakennusten julkisivujen ja muiden osien kunnostustöistä (liite 25) tehtiin Helsingin kaupungille ympäristökeskukseen. Ilmoituksessa täytettiin urakoitsijan yhteystiedot, kohteen sijainti, työn laatu, miten työn suojaukset hoidetaan ja työn kesto. Täytetty
hakemus lähetettiin sähköpostilla osoitteeseen julkisivutyot@hel.fi.

Ennen telineiden pystytyksen aloittamista työnjohtajan piti vuokrata Helsingin kaupungilta tarvittava katualue (liite 26, s.1). Ensimmäisenä tarvittiin katualuetta Oikokadun
puoleiselta julkisivulta ja hieman Snellmaninkadun puolelta. Alkamispäiväksi merkittiin
27.4.2015 ja päättymispäiväksi 28.8.2015. Valtakirjan allekirjoitti taloyhtiön puolesta
isännöitsijä Juha Lundén (liite 26, s. 2). Hakemuksen ja valtakirjan lisäksi tuli liittää liikennejärjestelysuunnitelma (liite 26, s. 3). Aluevuokrahakemus jätettiin 22.4.2015 ja
joidenkin tarkentavien lisäysten jälkeen hakemus hyväksyttiin 30.4.2015. Hyväksynnän
mukana tuli selvitys vaadittavista katujärjestelyistä ja liikennemerkeistä (liite 27). Oikeanlaiset liikennemerkit sai vuokrattua Staralta, joka on Helsingin kaupungin oma rakentamispalveluja tarjoava yritys.

Myöhemmin vuokrattaessa katualuetta Liisankadun puolelta todettiin olevan vaivattomampi tilata katuvuokraus LKJ-palvelut Oy:ltä. LKJ-palvelut hoitaa katuvuokrahakemuksen ja liikennejärjestelyiden suunnitelmat sekä toteutuksen.

Työmaan ollessa siinä vaiheessa, että töitä pystyttiin aloittamaan ja työmaalle saapui
työntekijöitä, piti ensimmäisenä heille tehdä työmaahan perehdyttäminen. Perehdytys
on tärkeää tehdä huolella ja perusteellisesti. Hyvällä perehdyttämisellä pystytään antamaan perusta sujuvaan ja turvalliseen työskentelyyn, kun työmaahan on tutustuttu ja
turvallisuusasiat on käyty läpi. Perehdytyksen yhteydessä täytetään jokaiselle oma
perehdytyslomake, johon merkitään läpikäydyt asiat, täytetään työntekijän nimi ja työnantaja, sekä kirjataan löytyykö työntekijältä tulityökortti, työturvallisuuskortti tai kattotulityökortti. Näiden asioiden lisäksi työnjohtaja kirjaa uudet työntekijät sähköiseen seurantajärjestelmään ja kirjaa työntekijälistaan ylös seuraavat asiat: työnantaja, työntekijän
nimi, veronumero, onko perehdytys suoritettu ja työntekijältä löytyvät työkortit. MPH Oy
käyttää sähköstä seurantajärjestelmää Movenium-nimiseltä palveluntarjoajalta.
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Moveniumiin on kirjattuna MPH Oy:n käyttämiä aliurakoitsijoita, joten joidenkin työntekijöiden tiedot voivat löytyä veronumeron perusteella. Myös valttikortin numerolla on
mahdollista löytää tarvittavat tiedot automaattisesti. Jos näin ei kuitenkaan ole, on työntekijästä täytettävä henkilötiedot, työnantajan nimi ja yhteystiedot, sekä veronumero
(kuva 6). Työntekijänumeron lisääminen ei ole pakollista, mutta jos työntekijälle halutaan luoda leimaustunniste, tulee tunnisteen takana oleva numero-kirjainyhdistelmä
syöttää tähän kenttään. Näin työntekijälle rekisteröityy oma henkilökohtainen tunniste
järjestelmään. Sitä leimaamalla pystytään kokoamaan kuukausittain työntekijäraportti
Verohallinnolle työmaittain.

Kuva 6.

Kuva tietojen syöttämisestä Moveniumiin.

Jos työmaalla on lähetettyjä työntekijöitä, heistä täytetään kuvan 6 osoittamien tietojen
lisäksi myös kotivaltio, lähiosoitteet Suomessa ja kotimaassa, sekä määritettävä työsuhteen laatu (kuva 7). Nämä ovat ns. pakollisia tietoja ja niiden lisäksi on mahdollista
täyttää työnantajan yhteyshenkilön nimi ja yhteystiedot. A1-todistuksen merkitseminen
Moveniumiin ei ole pakollista, mutta työnjohtajan on hyvä pyytää kaikista lähetetyistä
työntekijöistä A1-todistuksen kopio.
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Kuva 7.

6.5

Kuva Moveniumista täytettäessä tietoja lähetetystä työntekijästä.

Viranomaisten tarkastukset

AVI:n tarkastajat kävivät tällä kyseisellä työmaalla kaksi kertaa saman päivän aikana.
Ensimmäinen tarkastus tehtiin aamupäivällä, jolloin tarkastaja kiersi työnjohtajien kanssa sosiaalitilat, telineet ja muut työmaahan liittyvät alueet. Mitään huomautettavaa ei
ilmennyt (liite 28, muistio).

Iltapäivällä toisessa tarkastuksessa eri tarkastaja huomasi puutteita telineasentajien
suojavarustuksessa. Asentajat korjasivat puutteet heti. Myös silmäsuojainten käytöstä
huomautettiin (liite 29, muistio).

34

7

Yhteenveto

Tässä työssä käsiteltiin laajalti yleisimmät ja muutamat harvinaisemmat pintakäsittelyyrityksen kannalta oleellisimmat luvat ja ilmoitukset. Koska ilmoitus- ja lupa-asioissa voi
olla alueellisia eroavaisuuksia, käsiteltiin nämä asiat ainoastaan Helsingin kaupungin
toimintatapojen mukaisesti. Tämä oli luonnollinen aiheenrajaus, sillä suuri osa MPH
Oy:n työmaista sijaitsee juurikin Helsingissä.

Työssä käytettiin esimerkkityömaana keväällä 2015 alkanutta katujulkisivujen saneeraustyömaata, jossa suoritettiin rappausten uusiminen perinteisenä kolmikerrosrappauksena, eli perinnerappauksena. Työssä on käsiteltynä työmaan vaiheet marraskuuhun asti, sillä työn on arvioitu jatkuvan vuoden 2016 maaliskuuhun asti. Työmaalle
ei kuitenkaan toimenpideluvassa ollut määrätty rakennusvalvontaviraston loppukatselmusta, joten asiat viranomaisilmoitusten kannalta saatiin käsiteltyä.

Työhön kuuluvana laadittu opetusmateriaali lupa- ja ilmoitusmenettelystä on tehty tämän teoriatyön pohjalta. Teoriatyö jo itsessään on käyttöohje lupa- ja ilmoitusmenettelyihin, ja MPH Oy pystyy halutessaan käyttämään sitä omiin tarpeisiinsa esimerkiksi
apuna aloittavalle työnjohtajalle. Opetusmateriaalissa käsitellään, mitä ilmoituksia ja
lupia milloinkin tarvitaan, sekä mistä tarvittavia lomakepohjia löytyy.
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Slide 3

Johdanto
Ennen työmaiden aloitusta työnjohtajan on tehtävä ilmoituksia
työmaista. Erityisesti asbestitöistä ja raskaammista purkutöistä
tulee ilmoittaa aluehallintovirastoon (AVI) työsuojeluosastolle.
Aina ei ole täysin selvää mitä ilmoituksia tulisi tehdä milloinkin.
Tämän koosteen avulla ilmoitusten tekeminen on helpompaa,
sillä se auttaa kysymyksiin miksi, milloin ja minne?

Slide 4

Yleisimmät luvat ja ilmoitukset
• Rakennus- ja toimenpidelupa
• Rakennustyön ennakkoilmoitus
• Ilmoitus rakennusten julkisivujen tai muiden
osien kunnostustöistä
• Ilmoitus tilapäistä melua tai tärinää
aiheuttavasta työstä
• Ilmoitus asbestitöistä
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Slide 5

Rakennus- ja toimenpidelupa
• Urakoitsija ei itse hae rakennus- tai toimenpidelupaa, vaan sen hakee
tilaaja/rakennuttaja. Lupaa haetaan kohteisiin joissa tehdään rakenteellisia
muutoksia tai kun julkisivun katukuva muuttuu oleellisesti. Vaikka edellä mainitut
kriteerit eivät toteutuisi ja kyseessä on suojeltu rakennus tai sen osa, joudutaan
luultavasti hakemaan toimenpidelupa.
• Rakennus- ja toimenpidelupa ovat urakoitsijalle oleellisia, koska ne saattavat
sisältää urakan kannalta merkittäviä vaatimuksia tai määräyksiä. Kannattaa siis
lukea rakennuslupa huolella.
• Rakennus- tai toimenpideluvassa voidaan vaatia pitämään tiettyjä
viranomaiskatselmuksia tai suorittamaan töitä joita ei muuten olisi urakkaan
kuulunut. Tavanomaisimmat viranomaiskatselmukset ovat aloituskatselmus,
rakennekatselmus ja lopputarkastus. Määräyksissä voidaan vaatia urakalle
vastaavaan työnjohtajan nimeämistä, erityisesti rakennusluvanalaisissa
kohteissa.

Slide 6

Rakennustyön ennakkoilmoitus
• Rakennustyön ennakkoilmoitus tehdään AVI:lle ja ilmoitus on
tehtävä kun:
- Työmaa kestää yli kuukauden
- Työmaalla työskentelee yhteensä 10 tai useampia henkilöitä
- Työmääräksi arvioidaan yli 500 henkilötyöpäivää

• Rakennustyön ennakkoilmoitus lomakkeen voi tulostaa
työsuojelu.fi sivustolta tämän linkin kautta:
http://www.tyosuojelu.fi/tietoa-meista/asiointi/luvat-jailmoitukset/rakennustyon-ennakkoilm
• Täytetty ilmoitus lähetetään sähköpostilla osoitteeseen
kirjaamo.etelä@avi.fi
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Slide 7

Täytä lomakkeeseen työmaasi kannalta oleelliset asiat.
Esim. Olet aloittamassa julkisivujen perinnerappaus työmaata. Tiedossasi on aloitusvaiheessa kolme aliurakoitsijaa.

Tällöin täytä seuraavat kohdat rakennustyön ennakkoilmoitus –lomakkeesta:
-

-

kohdat 1-4 joissa kysytään urakoitsijan, työmaan, rakennuttajan ja turvallisuuskoordinaattorin yhteystietoja
kohdassa 5 merkitse rasti ruutuun korjausmuotoon, kantavanrungon materiaaliin ja rakennuksen tyyppiin (tuote)
kohtaan 6 laita rasti kohdan kokonaisurakka kohdalle, jos toimit pääurakoitsijana
kohtaan 7 merkitään mitä suunnitelmia urakkaohjelmassa on vaadittu / mitä suunnitelmia on olemassa
kohtaan 9 arvioidaan sen hetkisen tiedon perusteella työmaan tuleva vahvuus. Montako työntekijää on pääurakoitsijalta
ja aliurakoitsijoilta enimmillään (kaikkien aliurakoitsijoiden työntekijät yhteensä) ja montako suunnilleen tulee
työskentelemään työmaalla samaan aikaan. Esimerkiksi kolmelta aliurakoitsijoilta tiedossa on tulossa enimmillään 12
työntekijää, joista keskimäärin 7 on työmaalla samaan aikaan
kohtaan 10 merkitään aliurakoitsijoiden määrä, joka tässä tapauksessa on 3. Suunnittelutoimistoja on yleensä 1
Kohtaan 11 kirjataan lomakkeen täyttöhetkellä olevat aliurakoitsijat ja niiden yhteyshenkilöiden tiedot
kohtaan 12 voi kirjata jotain muita huomioita jos haluaa
kohtaan 13 täytetään päiväys ja allekirjoitus.
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Ilmoitus rakennusten julkisivujen tai muiden rakenteiden
kunnostustyöstä
• Tämä ilmoitus täytetään kun kunnostetaan rakennusta Helsingin kaupungin alueella,
pienistä toimenpiteistä kuten seinien painepesusta ei tarvitse ilmoittaa. Ilmoitus tulee
täyttää ja lähettää ennen töiden aloitusta.
• Ilmoituslomake löytyy Helsingin kaupungin ympäristökeskuksen sivustolta tämän linkin
kautta: http://www.hel.fi/www/ymk/fi/lomakkeet/ymparistosuojelu/ymparistonsuojelu
• Täytä ilmoitus seuraavasti:
- Ilmoituksen tekijän yhteystiedot
- Suoritettavan työn laatu ja onko kyseessä asbestityö
- Kuinka suojaus hoidetaan

• Täytetty lomake lähetetään pdf-tiedostona osoitteeseen julkisivutyot@hel.fi tai postilla
osoitteeseen Helsingin kaupungin ympäristökeskus, ympäristönsuojeluosasto, PL 500,
00099 Helsingin kaupunki.
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Ilmoitus tilapäistä melua tai tärinää aiheuttavasta
työstä
• Tämä ilmoitus on pintakäsittely-yritykselle hieman harvinaisempi. Ilmoitus
tehdään työmaasta jos:
- Työmaalla käytetään hydraulista iskuvasaraa purkutöihin (esim. elementtipurkuun)
- Hydraulista iskuvasaraa käytetään yli 10 työpäivää

• Lomakkeen löydät tämä linkin kautta:
http://www.hel.fi/www/ymk/fi/lomakkeet/ymparistosuojelu/ymparistonsuojelu
• Täytä lomakkeeseen seuraavat asiat:
- Ilmoituksen tekijän yhteystiedot
- Työmaan osoite
- Melua aiheuttava työtapa

• Täytetty lomake lähetetään sähköisesti osoitteeseen helsinki.kirjaamo@hel.fi
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Ennakkoilmoitus asbestitöistä
• Jos työmaallasi on asbestipurkutöitä, huomioi seuraavat asiat:
- Asbestinpurkutöitä saa suorittaa ja johtaa ainoastaan henkilöt jotka ovat saaneet
asianmukaisen koulutuksen.
- Jos työnjohtajalla ei itsellään ole vaadittua asbestikoulutusta, on työlle nimettävä
erillinen asbestityönjohtaja.
- Laadittava kirjallinen turvallisuussuunnitelma, perustuen asbestikartoitukseen
(rakennuttajan / tilaajan laatima)
- Ilmoitus asbestitöistä on tehtävä aina kun joudutaan käsittelemään asbestia sisältäviä
materiaaleja!

• Ennakkoilmoitus asbestitöistä tehdään alueen työsuojeluviranomaiselle (AVI)
sähköisesti. Lomakkeen löydät täältä: http://www.tyosuojelu.fi/tietoameista/asiointi/luvat-ja-ilmoitukset/asbesti
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• Ennakkoilmoituslomakkeeseen täytetään seuraavat tiedot:
- Purkutyön suorittaja ja hänen yhteystiedot
- Kohteen tiedot
- Asbestikartoituksessa tehdyt huomiot, kartoituksen ajankohta ja tekijän
tiedot
- Milloin purkutyöt suoritetaan, mitä puretaan, kuinka paljon ja
millaisesta asbestista on kyse
- Purkumenetelmät ja laiteet
- Purkutyöntekijöiden suojaus ja puhdistus menetelmät
- Mihin purkujäte toimitetaan (loppukäsittely)
- Ilmoituksen jättäjän tiedot

• Jos asbestityöhön tulee ilmoituksen tekemisen jälkeen
huomattavia muutoksia, on ilmoitus uusittava tai täydennettävä
työsuojeluviranomaiselle.
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Kaupungissa muista myös..
• Katualueen vuokraus. Kun joudutaan käyttämään työmaa-alueena
kaupungin omistamaa aluetta, on tarvittava alue vuokrattava. Katualeen
vuokrauksen voi tehdä henkilö joka on suorittanut Helsingin kaupungin
kadunvuokrauskurssin. Huomioi, että työmaalla on oltava jatkuvasti
vähintään yksi kurssin suorittanut henkilö.
• Hakemus täytetään ja lähetetään sähköisesti osoitteeseen luvat@hel.fi
ennen töiden aloitusta.
• Vuokrausta varten tarvitset:
- Liikennejärjestelysuunnitelman. Suunnitelmaan merkitään käytettävä katualue,
tarvittavat liikennejärjestelymuutokset jalankulkijoille, pyöräilijöille ja
mahdollisesti myös autoilijoille. Suunnitelmaan merkitään myös mihin kohtaan
tulee liikennemerkkejä liikenteenohjausta varten (jalankulku, siirtokehoitukset
ym.). Aidat ja kulkutunnelit tulee myös merkitä liikennejärjestelysuunnitelmaan.
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Tiedonantovelvollisuus
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• Yhteinen työmaa: Yhteinen työmaa on työmaa jossa työskentelee samanaikaisesti
useampi kuin yksi työnantaja. Yhteisellä työmaalla kuukausi-ilmoitukset työmaasta
tekee pääurakoitsija.

• Kuukausi-ilmoitus verohallinnolle: pääurakoitsija on velvollinen ilmoittamaan
kuukausittain tiedot työmailla olevista työntekijöistä (henkilötiedot). Henkilötietojen
lisäksi yli 15 000€ olevista aliurakoitsijoiden urakoista on tehtävä kuukausi-ilmoitukset
(ilmoituskautena maksetuista summista).
• Aliurakoitsijan velvollisuudet: Aliurakoitsija tekee kuukausittain selvityksen
työntekijöiden henkilötiedoista pääurakoitsijalle.

• Pääurakoitsijan velvollisuudet: Pääurakoitsija ilmoittaa kaikkien yhteisellä työmaalla
työskentelevien henkilötiedot verohallinnolle ilmoitin.fi –palvelun kautta. Samaan
paikkaan ilmoitetaan myös kuukausi-ilmoitus summista jotka aliurakoitsijat ovat
kyseisellä ilmoituskaudella laskuttaneet. Summat kuitenkin ilmoitetaan vain niistä
aliurakoitsijoista, joilla urakan kokonaissumma ylittää 15 000€.
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Täytä työmaalla…
• Työntekijälistaa
Vaikka käytössä olisikin sähköinen kulunseuranta,
kannattaa työmaalla pitää paperista
työntekijälistaa viranomaisia varten. Listaan
merkitään työntekijän nimi, työnantaja,
veronumero, työnaloitus- ja päättymispäivä,
onko perehdytys suoritettu ja löytyykö
vaadittavat kortit (työturvallisuus ja tulityö)
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Esimerkki työntekijälistasta työmaalle

Nimi

Veronumero

Työnantaja

Ensimmäinen
työskenty pvm

Viimeinen
Perehdytys Kortit
työskenty pvm
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• Perehdytys kaavake.
Jokaisesta työmaalla työskentelevästä täytetään
perehdytyskaavake perehdytyksen yhteydessä.
Perehdytys on tärkeää turvallisuuden ja työn
sujuvuuden kannalta. Sen yhteydessä käydään läpi
kohteen turvallisuussäännöt, aikataulu,
työmaakierros, työvaiheet ja muut työn ja
hyvinvoinnin kannalta oleelliset asiat. Työntekoa ei
saa aloittaa ennen kuin perehdytys on suoritettu.
Kaavaketta on pidettävä työmaalla viranomaisia
varten.

