TYÖTURVALLISUUSLIITE
1.

Työturvallisuus
Työmaalla on aina noudatettava työturvallisuuslakia, -määräyksiä ja –suunnitelmia. Tilaajan työturvallisuusvaatimukset
voivat olla tiukemmat kuin lain määrittämät minimivaatimukset. Vastaavan työnjohtajan asettamia turvallisuusmääräyksiä
on aina noudatettava.
Urakoitsija laatii pyydettäessä työvaihekohtaisen turvallisuussuunnitelman, jonka tilaaja hyväksyy.
Ennen töiden aloittamista tilaaja perehdyttää kirjallisesti työmaahan. Urakoitsijan on sovittava tilaajan kanssa
perehdyttämisajankohdasta etukäteen. Tilaaja määrittää perehdyttämisajankohdan. Ilman perehdytystä ei saa työmaalla
työskennellä.
Kuvallinen henkilötunniste: Jokaisella rakennustyömaalla työskentelevällä henkilöllä täytyy olla näkyvissä kuvallinen
henkilötunniste. Kaikilla rakennustyömailla työskentelevillä on oltava kuvallisessa tunnisteessa myös veronumerorekisteriin merkitty veronumero. Työmaalla edellytetään Valttikortin käyttöä.
Ulkomaalainen työntekijä: Ennen töiden aloittamista, mikäli urakoitsija käyttää ulkomaista työvoimaa, tämän on esitettävä kunkin työntekijän osalta passi/henkilökortti ja voimassa oleva työntekijän oleskelulupa (EU/ETA-maiden kansalaisilta
3kk kuluessa oleskeluoikeuden rekisteröimistodistus), sekä voimassa oleva E101/A1 -todistus. Työntekijöidensä vireillä
olevista oleskelulupa-anomuksista urakoitsija on velvollinen ilmoittamaan kuukausittain tilaajalle.
Työturvallisuuskortti: Kaikilla työmaalla työskentelevillä tulee olla voimassa oleva Työturvallisuuskeskuksen myöntämä
työturvallisuuskortti.
Kulkulupa: Urakoitsija on velvollinen huolehtimaan, että hänen työntekijöillään on tilaajan hyväksymä työmaan
kulkulupa. Työmaalle ei saa mennä, eikä siellä saa työskennellä ilman kulkulupaa. Urakoitsija vastaa myös omien
työntekijöidensä leimauksista työmaan sähköiseen kulunvalvontajärjestelmään.
Jos ali- /sivu-urakoitsijan laiminlyönneistä johtuen Lujatalo Oy:lle tai sen edustajalle määrätään sanktio Lujatalo Oy:llä on
oikeus laskuttaa edellämainittu sanktio perimiskuluineen ali- /sivu-urakoitsijalta tai pidättää sanktio urakoitsijan
maksueristä.

2. Pakolliset henkilökohtaiset suojaimet
•
•
•
•
•
•
•

Suojakypärä leukahihnalla (EN397)
Suojalasit (EN166)
Huomiovärillinen työasu (yläruumiissa luokka 2, EN20471)
Turvakengät (S3, EN345)
Veronumerollinen henkilötunniste (Valttikortti)
Viiltosuojakäsineet (EN388)
Mahdolliset muut työmaan luonteesta johtuvat suojaimet (määrätään erikseen)

Urakoitsija vastaa työvaiheensa turvallisesta suorittamisesta, koneidensa ja laitteidensa kunnosta, tarkastuksista, sekä
valvoo henkilöstönsä henkilösuojainten käyttöä (mm. putoamis-, hengitys- ja kuulosuojaimet).
Tilaajalla on oikeus ryhtyä seuraavan menettelyn mukaisiin toimiin, mikäli ali- /sivu-urakoitsija tai tämän työntekijä ei
noudata työssään työturvallisuuslakia, -määräyksiä tai –suunnitelmia:
1. Työntekijän työ keskeytetään ja annetaan suullinen huomautus
2. Työntekijän työ keskeytetään ja annetaan kirjallinen varoitus
3. Työntekijä poistetaan työmaalta. Ilmoitus urakoitsijan työnjohdolle sekä kirjallinen reklamaatio.
Pidätetään 500 euroa seuraavasta maksuerästä.
3. Erityispätevyydet
Aliurakoitsija vastaa siitä, että hänen työntekijöillään on ko. työsuoritusta vastaavat pätevyystodistukset.
•

Tulityökortti

•

Kattotulityökortti

•

Hitsauspätevyystodistus

•

Nosturin, trukin ym. kuljetustodistus

•

Mahdollinen muu erityistodistus (yksilöidään työmaan mukaan)

4. Ilmoitusvelvollisuus
Urakoitsijan on viipymättä ilmoitettava havaitsemistaan turvallisuuspuutteista ja työtapaturmista työmaan työnjohdolle.
Urakoitsija on velvollinen ilmoittamaan omien työntekijöidensä työtapaturmista työmaan työnjohdolle samana päivänä
kuin tapaturma on tapahtunut. Urakoitsija on velvollinen osallistumaan työmaan tapaturmantutkintaan aina Lujatalon näin
pyytäessä.

