
RAKENNUSTYÖN  ENNAKKOILMOITUS 
1. Päätoteuttaja tai

pääurakoitsija ja
yhteystiedot

Päätoteuttajan nimi 

Osoite 

Päätoteuttajan yhteyshenkilö Puhelin ja sähköposti 

2. Työmaan nimi ja
yhteystiedot

Työmaan nimi 

Osoite 

Työmaan vastuuhenkilö (VNa 205/2009 12 §) Puhelin ja sähköposti 

3. Rakennuttajan tai
tilaajan nimi ja
yhteystiedot

Rakennuttajan nimi (VNa 205/2009 6 §) 

Osoite 

Rakennuttajan  yhteyshenkilö Puhelin ja sähköposti 

4. Rakennuttajan
vastuullinen turvalli- 
suuskoordinaattori

Turvallisuuskoordinaattori (VNa 205/2009 5 §) Puhelin ja sähköposti 

Osoite 

5. Rakennushankkeen
tyyppi

Talonrakennus 

uudisrakennus korjausrakennus 

Tuote Rakennustapa 

rivitalo, pientalo täyselementti 
asuinkerrostalo osaelementti 
liike-, toimistotalo paikalla tehty 
teollisuusrakennus, varasto kunnossapitotyö 
muu,mikä? muu, mikä? 

Kantava runko Kohteen koko 

betoni Kerroksia 
teräs 
teräs + betoni Kerrosala 
puu 
muu, mikä? Tilavuus 

Maa- ja vesirakennus 

Tuote 

rakennuksen peruskaivanto 
putkikaivanto 
katu, tie, maantie, rautatie 
silta 
päällystys-, murskaustyö 
väylätyö, pato, allas 
laituri, kanava, satama 
veden käsittelylaitos 
kalliotila, louhintatyömaa 
sähkö- tai puhelinlinja 
muu, mikä? 

6. Rakennushankkeen
toteutusmuoto

Suoritusvelvollisuuden  mukaan Vastikkeen mukaan 

KVR Jaettu urakka Kokonaishinta 
Oma rakentaminen Osaurakka Yksikköhinta 
Kokonaisurakka Projektinjohtourakka Laskutyö 
Kokonaisurakka, LVIS-su. teollisuusrakennus, varasto Tavoitehinta 

Työnjohto 

7. Turvallisuus- ja
käyttösuunnitelmat
sekä kartoitukset

Tarvittavat turvallisuussuunnitelmat (VNa 205/2009 7-11 §) 

Työmaa-alueen  käyttösuunnitelma Kyllä Ei Räjäytyssuunnitelma Kyllä Ei 
Sähköistys- ja valaistussuunnitelma Kyllä Ei Kaivuusuunnitelma Kyllä Ei 
Elementtien  asennussuunnitelma Kyllä Ei Telinesuunnitelma Kyllä Ei 
Putoamissuojaussuunnitelma Kyllä Ei Purkusuunnitelma Kyllä Ei 
Rakennuttajan turvallisuusasiakirja Kyllä Ei Asbestikartoitus tehty Kyllä Ei 

8. Työmaan kesto
(suunniteltu) alkamispäivämäärä: päättymispäivämäärä: 

9. Rakennustyömaan
työntekijöiden
arvioitu määrä ja
keskivahvuus

Työntekijöitä enimmäismäärä keskivahvuus 

päätoteuttaja 

muut 



10. Rakennustyömaan
työnantajien ja itse- 
näisten työnsuorit- 
tajien määrä

Aliurakoitsijoita Alistettuja sivu-urakoita Sivu-urakoita Itsenäisiä työnsuorittajia Suunnittelutoimistoja 

11. Valittujen
työnantajien ja
itsenäisten
työnsuorittajien
yhteystiedot

Yrityksen nimi 

Osoite 

Vastuuhenkilön nimi Puhelin ja sähköposti 

Tehtävä, työn kohde 

Yrityksen nimi 

Osoite 

Vastuuhenkilön nimi Puhelin ja sähköposti 

Tehtävä, työn kohde 

Yrityksen nimi 

Osoite 

Vastuuhenkilön nimi Puhelin ja sähköposti 

Tehtävä, työn kohde 

Yrityksen nimi 

Osoite 

Vastuuhenkilön nimi Puhelin ja sähköposti 

Tehtävä, työn kohde 

Yrityksen nimi 

Osoite 

Vastuuhenkilön nimi Puhelin ja sähköposti 

Tehtävä, työn kohde 

12. Muut tarpeelliset
seikat

Muuta, esim. työn keskeytymisaika 

13. Päiväys ja allekirjoitus Päiväys Allekirjoitus 

Nimen selvennys 

Tämä ilmoituslomake tallennetaan työsuojeluviranomaisen asianhallintajärjestelmään ja/tai valvontatietojärjestelmään ja siinä olevia tietoja 
käytetään työsuojeluviranomaisen valvontatoiminnassa. Tarkempia tietoja henkilötietojen käsittelystä työsuojeluviranomaisessa ja rekisteröidyn 
oikeuksista sekä rekisterinpitäjän ja tietosuojavastaavan yhteystiedot löytyvät osoitteesta www.tyosuojelu.fi/tietoa-meista/tietosuoja.

http://www.tyosuojelu.fi/tietoa-meista/tietosuoja
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