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TAUSTA 
• Vuonna 2009 turvallisuuslainsäädäntö kiristyi 

kaivantojen osalta 
•  VNa 205/2009 Rakennustyön turvallisuudesta 

•  33 § 2 mom. Sortuman vaara sekä maan ja maamassojen 
kantavuus ja vakavuus on arvioitava luotettavasti. Kaivannon 
tuentaa ja muuta suojaustoimenpidettä koskeva suunnitelma 
on laadittava pätevän henkilön toimesta ennen työn alkua. 

 
• 34 § 1 mom. Kaivutyö on tehtävä turvallisesti ottaen 

huomioon maan geotekniset ominaisuudet, kaivannon 
syvyys, luiskan kaltevuus ja kuormitus sekä vedestä ja 
liikenteen tärinästä aiheutuvat vaaratekijät. 
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• 34 § 2 mom. Jos sortuma saattaa aiheuttaa tapaturman, 

kaivannon seinämä on tuettava. 
• 34 § 3 mom. Luotettavan selvityksen perusteella voidaan 

kaivannon työturvallisuus toteuttaa luiskaamalla tai 
porrastamalla kaivanto. 

 
• Kaivantojen turvallisuuden varmistamiseen liittyen ei ole 

tarkkaa selvitystä  
• miten kaivantojen turvallisuus varmistetaan rakennusprosessissa 
• mitä tehtäviä turvallisuuden varmistaminen edellyttää toimijoilta 

rakennusprosessin eri vaiheissa 
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• Tiettävästi missään ei ole aiemmin otettu 
kantaa mitä luotettavalla selvityksellä 
tarkoitetaan? 

 
• Kaivanto-ohjeessa RIL 263-2014 tähän on 

esitetty selkeä kanta: 
• ”Luotettavana selvityksenä voidaan pitää 

suunnittelutehtävän edellyttämän kelpoisuuden 
omaavan suunnittelijan laatimaa suunnitelmaa, 
joka perustuu kohteen vaativuuden mukaisiin 
pohjatutkimuksiin, ympäristöselvityksiin ja 
mitoituslaskelmiin.” 
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Työturvallisuus kaivantotöissä 
Vastuu kaivantotyön turvallisuudesta kuuluu 
hankkeen kaikille osapuolille: 
– Rakennuttaja 
– Suunnittelija 
– Urakoitsija 
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Erityistä huomiota kiinnitettävä 
putkikaivantoihin 
  
• Kapeissa putkikaivannoissa työskentelevillä 

henkilöillä on suuri riski jäädä sortuvan kaivannon 
seinämän alle. 

 
• Lähtökohta on, että kaikki kaivannot 

suunnitellaan tapauskohtaisesti. 
 
• Luiskan kaltevuus ei milloinkaan jyrkempi kuin 

2:1 
 

• Maaperäolosuhteet on aina selvitettävä => 
pohjatutkimukset 
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Valtioneuvoston asetus rakennustyön 
turvallisuudesta VNa 205/2009 
• Rakennuttajan nimettävä turvallisuuskoordinaattori 
 
• Rakennuttajan on suunnittelutoimeksiannossa edellytettävä 

suunnittelijoilta työturvallisuuden huomioonottamista 
rakentamisessa 

 
• Rakennuttajan on laadittava rakentamisen suunnittelua ja 

valmistelua varten turvallisuusasiakirja 
 
• Rakennuttajan on huolehdittava, että asiakirjojen tiedot 

välitetään suunnittelijoille ja päätoteuttajalle 
 
• Kaivantotöiden riskialttiuden vuoksi on tärkeää, että 

työntekijät perehdytetään työhön kunnolla 
 
• Päätoteuttajan on tehtävä ennen rakennustöiden 

aloittamista kirjallisesti työturvallisuutta koskevat 
suunnitelmat 
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Kaivutöiden valmistelu 
• Sortuman vaara sekä maan ja maamassojen kantavuus 

ja vakavuus on arvioitava luotettavasti. Kaivannon 
tuentaa ja muuta suojaustoimenpidettä koskeva 
suunnitelma on laadittava pätevän henkilön toimesta 
ennen työn alkua 
• Pätevyysvaatimukset riippuvat kaivannon 

suunnittelutehtäviä koskevasta luokituksesta (Erittäin 
vaativat AA, vaativat A ja helpot B, lähde RIL 121-2004 
Pohjarakennusohjeet) 

• FISE perusti infrarakentamisen pohjarakennesuunnittelijan 
pätevyyden 17.10.2011 

• FISEn Infrarakentamisen pohjarakennesuunnittelijan 
tehtävien vaativuusluokat ovat aa ja a. 

• Luokituksessa sovelletaan RakMK osa A2 "Rakennuksen 
suunnittelijat ja suunnitelmat. Määräykset ja ohjeet 2002. 

• Liikennevirasto on edellyttänyt 1.9.2012 jälkeen 
pohjarakennesuunnittelijoilta infrarakentamisen 
pohjarakennesuunnittelijan pätevyyttä, jonka myöntää FISE 
Oy 
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Kaivutöiden toteutus 
• Kivien, työkalujen, putkien yms. kaivantoon putoamisen 

estäminen 
 
•  Kaivutyötä, kaivantoa ja ympäristöä valvotaan ja tarkkaillaan 

jatkuvasti -> pöytäkirjan pitäminen 
 
• Jos havaitaan, ettei työtä voida toteuttaa suunnitelman 

mukaisesti ja työn jatkaminen aiheuttaisi vaaratilanteita, on 
syytä keskeyttää työt ja ottaa yhteyttä geotekniseen 
suunnittelijaan 

 
• Tehtyjen suunnitelmien noudattaminen! 
 
• Kaikissa epäselvissä, kaivantojen turvallisuuteen liittyvissä 

kysymyksissä on tarkoituksenmukaista tehdä henkilöstöä ja 
kalustoa vaarantamatta koekaivu, jolla varmistetaan luiskien 
pysyvyys, veden tulo kaivantoon ja varmuus pohjannousua 
vastaan 
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 Tehtävät ja vastuujako 
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Hankkeen valmistelu 
Rakennuttaja 
• Määritä ja aikatauluta suunnitelmavaiheiden 

pohjatutkimustarpeet ja varaa niihin oma määräraha. 
• Määrittele tarjouspyyntöön riittävä määrä maasto- ja 

pohjatutkimuksia, ettei suunnittelun tarjouskilpailussa voi 
kilpailla tinkimällä maastotutkimusten määrästä 

• Tee sopimus geoteknisestä suunnittelusta ja varmista 
geoteknisten suunnittelijoiden riittävä pätevyys kaivantojen 
vaativuudesta riippuen. 

• Varmista työalueen tilantarve 

Suunnittelija 
• Laadi alustava geotekninen suunnitelma kustannusarvioineen 

vaativimpien kaivantojen toteuttamisesta yhteistyössä tilaajan 
kanssa. 
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Suunnittelu 
Rakennuttaja 
• Nimeä turvallisuuskoordinaattori huolehtimaan rakennuttajan 

turvallisuustehtävistä suunnittelu- ja toteutusvaiheessa 
• Luovuta kaikki tarvittavat lähtötiedot suunnittelijalle. Perehdytä ja 

ohjaa suunnittelijaa niin, että hän ymmärtää kohteen vaatimukset ja 
tavoitteet. 

• Liitä urakoitsijan tarjouspyyntöasiakirjoihin kaivantosuunnitelma ja 
kirjaa vaatimukset turvallisuustoimenpiteiden esittämisestä sekä 
kaivantojen tuennan vähimmäismäärästä. 

Suunnittelija 
• Laadi kohdekohtainen kaivantosuunnitelma työselostuksineen. 
• Esitä kaivantosuunnitelmassa kaivutyön vaiheet työjärjestyksessä ja 

työvaiheiden edellyttämät toimenpiteet 
• Varmista kaivantosuunnitelman laatu suunnittelijan 

laatujärjestelmän mukaisesti. Suunnitelmien itselle luovutus on yksi 
osa laadunvarmistusta. 
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Toteutussuunnittelu 
Rakennuttaja 
• Varmista, että urakoitsijan kaivantotyösuunnitelma täyttää 

rakennuttajan määrittelemät vaatimukset ja tavoitteet. 
• Varmista, että urakoitsija ymmärtää kohteen kaivutyötä koskevat 

turvallisuusvaatimukset sekä omien työntekijöidensä että 
aliurakoitsijoiden osalta. 

• Valtuuta geotekninen suunnittelija tarkastamaan urakoitsijan 
kaivantotyösuunnitelma. 

• Jos työtä ei ole mahdollista toteuttaa laadittujen suunnitelmien 
mukaisesti, sovi geoteknisen suunnittelijan kanssa 
muutossuunnittelusta 

• Varmista, että turvallisuusasiakirja on ajan tasalla 

Suunnittelija 
• Tarkasta, että urakoitsijan kaivantotyösuunnitelma täyttää 

kaivantosuunnitelman vaatimukset 
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Toteutussuunnittelu 

Urakoitsija 
• Laadi kaivantotyösuunnitelma suunnittelijan laatiman 

kaivantosuunnitelman pohjalta ja hyväksytä se rakennuttajalla. 
Esitä kaivantotyösuunnitelmassa valitut materiaalit, kalusto, 
työtavat, työvaiheet ja niiden järjestys sekä 
tarkkailutoimenpiteet. Kaivantotyösuunnitelma sisältää kaikki 
työn edellyttämät toimenpiteet turvallisuuden varmistamiseksi. 

• Jos olosuhteet ovat erilaiset kuin suunnitelmissa on esitetty tai 
työtä ei ole mahdollista toteuttaa laadittujen 
kaivantosuunnitelmien mukaisesti, ota yhteyttä rakennuttajaan 
ja sovi muutossuunnittelusta. 
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Toteutus 
Rakennuttaja 
• Varmista, että kaivantosuunnitelman ratkaisut ja niiden 

perusteet käsitellään työmaan aloituskokouksessa yhdessä 
geoteknisen suunnittelijan, valvojan ja urakoitsijan kanssa. 

• Osallistu yhteisiin kaivantokatselmuksiin 
turvallisuustoimenpiteiden riittävyyden varmistamiseksi 

• Valvo, että kaivutyöt toteutetaan suunnitelmien mukaisesti. 
• Valtuuta geotekninen suunnittelija suorittamaan 

asiantuntijavalvontaa 

Suunnittelija 
• Osallistu työmaan aloituskokoukseen ja perustele ratkaisut 

kaivantosuunnitelmassa 
• Osallistu kaivantokatselmuksiin ja suorita rakennuttajan 

valtuuttamana asiantuntijavalvontaa rakentamisen aikana. 
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Toteutus 

Urakoitsija 
• Perehdytä työntekijät kaivantotyösuunnitelmaan ja sen 

geoteknisiin perusteisiin sekä henkilökohtaisten suojavälineiden 
käyttöön 

• Noudata työssä kaivanto- ja kaivantotyösuunnitelmaa. Tiedota 
rakennuttajan edustajaa työmaan kaivuvaiheista. 

• Huolehdi kaivantoon johtavista kulkuteistä sekä työmaan 
siisteydestä ja järjestyksestä. Valvo ohjeiden noudattamista. 
Merkitse työmaa-alue ja huolehdi, etteivät ulkopuoliset pääse 
työmaalle 

• Reagoi olosuhteiden muutoksiin. Raportoi välittömästi 
maaperän ominaisuuksien muutoksista ja arvioi muutosten 
turvallisuusvaikutukset. 
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Kaivantojen turvallisuus 
• Vuonna 2011 käynnistetyn hankkeen 

tavoitteena oli selkiyttää ja kuvata eri 
toimijoiden kuten suunnittelijoiden, 
rakennuttajien, 
turvallisuuskoordinaattoreiden tai 
urakoitsijoiden vastuut ja tehtävät 
rakennusprosessin eri vaiheissa kaivantojen 
työturvallisuuden varmistamiseksi.  

Esimerkiksi tilaajan roolia ja vastuuta tulisi lisätä 
lähtötietojen tarkentamiseksi ja 
työturvallisuuden parantamiseksi. 
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Kaivantojen turvallisuus 
• Tiedonkulkua ja avoimuutta korostavassa 

uudessa toimintamallissa tilaajalla on 
velvoite huomioida 
turvallisuustoimenpiteet jo 
suunnitteluvaiheiden tarjouspyynnöissä. 
Tilaajan tulee myös teettää kaivanto- ja 
tuentasuunnitelmat jo 
rakennussuunnitteluvaiheessa. Sortuman 
vaara sekä maan ja maamassojen 
kantavuus ja vakavuus on aina arvioitava 
luotettavasti.  
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Kaivantojen turvallisuus 

 
• Työnantajan antama perehdytys varmistaa, 

että työntekijät ovat tietoisia työkohteen 
vaaroista ja suunnitelmista. Työmaan 
ohjeiden pitää olla mahdollisimman 
selkeitä ja yksinkertaisia. 
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Lisätietoa mm. 
Google : vaara vaanii kaivannossa 
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Maansiirto –lehti yli 30 vuotta sitten 
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”Rakennuttaja ei myöskään tee tai teetä 
kaivantosuunnitelmaa, vaan työnsuunnittelu jää 
kokonaan urakoitsijan harteille. Tällöin urakoitsija omien 
kustannustensa pienentämiseksi saattaa ottaa riskejä,….” 
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VAARA VAANII KAIVANNOSSA 
 
SAADAANKO SUUNTA VIHDOIN 
MUUTTUMAAN  
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KIITOS! 
www.infra.fi 
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