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Valtioneuvoston asetus

525/2013

rakennustyön turvallisuudesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Annettu Helsingissä 27 päivänä kesäkuuta 2013

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti
kumotaan rakennustyön turvallisuudesta annetun asetuksen (205/2009) 9 §:n 5 momentti,

sekä
muutetaan 8 §:n 1 momentti ja liite 2 seuraavasti:

8 §

Rakennuttajan laatimat asiakirjat ja
täytäntöönpanon seuranta rakennustyössä

Rakennuttajan on laadittava rakentamisen
suunnittelua ja valmistelua varten turvalli-
suusasiakirja, jossa on:

1) selvitettävä ja esitettävä toteutettavan
rakennushankkeen ominaisuuksista, olosuh-
teista ja luonteesta aiheutuvat vaara- ja haitta-
tekijät sekä rakennushankkeen toteuttamiseen

liittyvät työturvallisuutta ja työterveyttä kos-
kevat tiedot; tällöin on selvitettävä ja tunnis-
tettava myös vaara- ja haittatekijät, jotka kos-
kevat liitteessä 2 tarkoitettuja töitä; sekä

2) otettava huomioon työmaahan liittyvä
teollinen tai muu siihen rinnastettava toi-
minta.
— — — — — — — — — — — — —

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä elo-
kuuta 2013.

Helsingissä 27 päivänä kesäkuuta 2013

Sosiaali- ja terveysministeri Paula Risikko

Ylitarkastaja Toivo Niskanen

Neuvoston direktiivi 92/57/ETY; EYVL N:o L 245, 26.8.1992; s. 6-22



Liite 2

TÄMÄN ASETUKSEN 8 JA 10 §:SSÄ TARKOITETUT TYÖT, JOIHIN LIITTYY
ERITYISIÄ VAAROJA TYÖNTEKIJÖIDEN TURVALLISUUDELLE TAI
TERVEYDELLE

1. Työt, joissa työntekijöihin kohdistuu maansortuman alle hautautumisen, maa-
han vajoamisen tai korkealta putoamisen vaara, joka on erityisen suuri työn
luonteen tai käytettyjen työmenetelmien taikka työskentelypaikan tai työmaan
olosuhteiden vuoksi.

2. Työt, joissa työntekijät altistuvat kemiallisille tai biologisille aineille, jotka
muodostavat erityisen vaaran työntekijöiden turvallisuudelle ja terveydelle tai
joihin liittyy määräaikainen terveyden seuranta.

3. Työt, joissa käytetään sellaista ionisoivaa säteilyä, joka edellyttää määrättyjen
tai valvottujen alueiden merkitsemistä erikseen määrätyllä tavalla.

4. Suurjännitejohtojen ja -linjojen läheisyydessä tehtävät työt.

5. Työt, joihin liittyy työntekijöiden hukkumisvaara.

6. Työt kuiluissa, maanalaisissa rakennuskohteissa ja tunneleissa.

7. Työt, joissa käytetään sukellusvälineitä.

8. Painekammiossa tehtävät työt.

9. Työt, joissa käytetään räjähdysaineita.

10. Työt, joihin liittyy raskaiden esivalmisteisten osien kokoamista tai purkamista.

11. Rakenteiden, rakenneosien tai materiaalien purkutyö.

12. Työt tie- ja katualueella sekä rautatiealueilla.
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