
 

Lupaa vaativa 

työtehtävä 

Tarkennus Vaadittava lupa tai 

pätevyys 

Vaatimus Luvan tai pätevyyden 

myöntäjä, asiakirjan 

vastuutaho 

Työaikaan liittyvät luvat Ylityö-, yö- ja vuorotyö-

lupa poikkeustilanteissa, 

hätätyö 

Poikkeuslupa, 

hätätyöilmoitus 

Työaikalaki L 605/1996, 26 § Työneuvosto (ylityöt) 

Työsuojeluviranomainen 

Erityisen vaarallisten 

töiden teettäminen 

nuorilla työntekijöillä 

Poikkeus asetuksesta 

475/2006 

Ennakkoilmoitus, 

poikkeuslupa 

L 475/2006, 3-4 § Työsuojeluviranomainen 

Sähkötyöt  Sähköpätevyydet, 

jännitetyölupa 

Sähköturvallisuuslaki 410/1996, 

8 § 

 

Rakennustyön 

ennakkoilmoitus 

työmaasta 

 

Työmaa 

- joka kestää yli kuukau-

den ja jolla itsenäiset 

työnsuorittajat mukaan 

lukien työskentelee  

yhteensä vähintään 10 

työntekijää 

- jolla työn määräksi  

arvioidaan yli 500 

henkilötyöpäivää. 

Ennakkoilmoitus Työsuojelun valvontalaki 

(44/2006, 48 §) 

VNa rakennustyön 

turvallisuudesta (205/2009, 4 §) 

Työsuojeluviranomainen 

Rakennustyömaan 

turvallisuuskoordinaattori 

 Pätevyys VNa rakennustyön 

turvallisuudesta (205/2009, 5 §) 

Työnantaja 

Rakennustyömaan 

turvallisuusasiakirja 

 Turvallisuusasiakirja ja  

-säännöt 

VNa rakennustyön 

turvallisuudesta (205/2009, 8 §) 

Työnantaja 

Rakennustyömaa-alueen 

käytön suunnittelu 

 Rakennustyömaa-alueen 

käytön suunnitelma 

 Työnantaja/pää-

toteuttaja 

Vaaralliset koneet Esim. nostolaitteet, 

lueteltu asetuksen 

liitteessä  

Käyttöönotto- ja 

määräaikaistarkastukset, 

tarkastuspöytäkirja 

VNa työvälineiden turvallisesta 

käytöstä ja tarkastamisesta 

403/2008,  

VNa rakennustyön  turvalli-

suudesta (205/2009, 15 §) 

Asiantuntijalaitos 

Vaaralliset työvälineet Esim. nostoapuvälineet, 

lueteltu asetuksen 

liitteessä 

Tarkastukset, 

tarkastuspöytäkirja 

VNa työvälineiden turvallisesta 

käytöstä ja tarkastamisesta 

403/2008,  

VNa rakennustyön turvalli-

suudesta (205/2009, 15 §) 

Työnantaja 

Telinetyöt  Pätevyys, tarkastukset, 

tarkastuspöytäkirja, 

työtelineen käyttö-

suunnitelma 

VNa rakennustyön turvalli-

suudesta (205/2009, 15 §, 54 §, 

57 §) 

Työnantaja 



Lupaa vaativa 

työtehtävä 

Tarkennus Vaadittava lupa tai 

pätevyys 

Vaatimus Luvan tai pätevyyden 

myöntäjä, asiakirjan 

vastuutaho 

Rakennustyömaan 

kunnossapitotarkastus 

 Tarkastukset, 

tarkastuspöytäkirja 

VNa rakennustyön turvalli-

suudesta (205/2009, 16 §) 

Työnantaja 

Vaikeat nostotyöt  Nostotyösuunnitelma VNa rakennustyön turvalli-

suudesta (205/2009, 21 §) 

Työnantaja 

Elementtien asennus  Elementtien 

asennussuunnitelma 

VNa rakennustyön turvalli-

suudesta (205/2009, 37§) 

Työnantaja 

Työskentely köysien 

varassa 

 Suunnitelma VNa rakennustyön turvalli-

suudesta (205/2009, 78 §) 

Työnantaja 

Säiliö- ja putkityöt 

 

 Säiliötyölupa  Työnantaja 

Louhintatyöt  Ilmoitus räjäytystyö-

maasta ja pelastautumis-

suunnitelmasta 

 Palo- ja poliisi-

viranomainen, 

Säteilyturvakeskus 

Melua ja tärinää 

aiheuttava tilapäinen 

toiminta 

 Ilmoitus  Ympäristönsuojelu-

viranomainen 

Vaarallisten aineiden 

varastointi ja käsittely 

 

Räjähdysaineiden ja 

palavien nesteiden 

säilytys, nestekaasun 

käyttö ja varastointi sekä 

muut mahdolliset aineet 

ja materiaalit 

Varastointilupa  Tukes 

Painelaitteiden käyttöön-

otto, asennus  ja huolto 

 

Painelaitteet ja laite-

kokonaisuudet, kuten 

höyry- ja vesikattilat, 

autoklaavit, kylmä-

laitosten painelaitteet, 

laitoksen alueella olevat 

paineelliset putkistot, 

painesäiliöt sekä varo-

laitteet ja paineenalaiset  

lisälaitteet 

Rekisteröinti, 

painelaitekirja, 

tarkastukset 

Kauppa- ja teollisuusministeriön 

päätös painelaiteturvallisuudesta 

(953/1999) 

Tukes, hyväksytty 

tarkastuslaitos 

 

Räjähdysaineen (Anon) 

tilapäinen valmistaminen 

työmaalla 

 Lupa Räjähdeasetus A 473/1993 Tukes 

     

 

 

 

 

    



 

 

    

Lupaa vaativa 

työtehtävä 

Tarkennus Vaadittava lupa tai 

pätevyys 

Vaatimus Luvan tai pätevyyden 

myöntäjä, asiakirjan 

vastuutaho 

Säteilylaitteiden 

asennukset ja korjaukset 

Huoltotyöt, joissa työn 

aikana on olemassa 

säteilyvaara ja huolto-

työllä on olennaista 

vaikutusta 

säteilyturvallisuuteen 

laitteen käytössä. 

Pätevyys, 

turvallisuuslupa 

Säteilylaki 592/1991, 25 § Säteilyturvakeskus 

Purkutyöt  Purkulupa, jätteen 

ympäristölupa 

 Kunnan rakennus-

valvonta, ympäristön-

suojeluviranomainen 

Asbestipurkutyöt  Pätevyys, 

purkutyövaltuutus, 

työsuunnitelma 

 Työsuojeluviranomainen 

Syöpäsairauden vaaraa 

aiheuttaville aineille 

altistuminen 

Luettelo syöpäsairauden 

vaaraa aiheuttaville 

aineille merkittävästi 

altistuneista työn-

tekijöistä 

ASA-ilmoitus Laki syöpäsairauden vaaraa 

aiheuttaville aineille ja menetel-

mille ammatissaan altistuvien 

rekisteristä (717/2001) 

Työterveyslaitos 

Tulityöt  Tulityölupa  Suomen Pelastusalan 

Keskusjärjestö 

Katto- ja veden-

eristystöiden tulityöt 

 Tulityölupa  Suomen Pelastusalan 

Keskusjärjestö 

Kylmälaitetyöt  Pätevyys, 

kylmälaiteliikkeen 

toimintailmoitus 

Kylmäalan asetus 452/2009 

 

Tukes 

Sukeltajan pätevyys Rakennustyötä veden alla 

tekevä sukeltaja 

Pätevyys Työministeriön päätös 

(674/1996) 

Työnantaja 

Telinetyöt 

 

 Telineiden tarkastus  Työnantaja 

Henkilönostot  Pätevyys, nostotyön 

valvoja 

VNp henkilönostoista nosturilla 

ja haarukkatrukilla (793/1999)  

Työnantaja 

Nosturin kuljettaminen Torni-, silta-, ajoneuvo- 

ja kuormausnosturit 

Pätevyys VNa työvälineiden turvallisesta 

käytöstä ja tarkastamisesta 

403/2008 

Työnantaja 

Trukin ja 

henkilönostimen 

kuljettaminen 

 Ajolupa VNa työvälineiden turvallisesta 

käytöstä ja tarkastamisesta 

12.6.2008/403 

Työnantaja 
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Lupaa vaativa 

työtehtävä 

Tarkennus Vaadittava lupa tai 

pätevyys 

Vaatimus Luvan tai pätevyyden 

myöntäjä, asiakirjan 

vastuutaho 

Panostajatyö Räjäytystyön johtaja? Panostajan pätevyyskirja Panostajalaki 219/2000, VNa 

panostajien pätevyyskirjoista 

(122/2002) 

Työsuojeluviranomainen 

Tie- ja katualueella 

työskentely, työmaan 

liikennejärjestelyt ja 

liikenteenohjaus 

Kadunrakennus, 

kaivutyöt, katualueelle 

ulottuvat rakennus-

työmaat, katualueella 

tehtävät nostotyöt, 

viherrakennus ja 

talvihoito 

Kaivutyölupa, 

tieturvakortti, 

katuturvakortti, 

aitauslupa, sijoituslupa 

 Tiehallinto, kunnan 

rakennusvalvonta 

Rautatien lähellä ja ATU-

alueella (Aukean tilan 

ulottuma) työskentely 

 Lupa Ratahallintokeskuksen ohjeet Ratahallintokeskus 

Laitteiden, laitosten tai 

rakenteiden lähellä 

työskentely  

Mm. erityisjätevesien 

johtaminen viemäriver-

kostoon, maankaivutyöt 

ja räjäytystyöt 

maakaasuputkiston 

läheisyydessä 

  Omistajien antamat 

luvat (esim. vesilaitos, 

sähkölaitos, Gasum) 

Ensiapu 

 

 Ensiapukortti  Ensiapukouluttajat 

Työturvallisuus 

 

 Työturvallisuuskortti Vapaaehtoinen Työturvallisuuskeskus 

Työhyvinvointi 

 

 Työhyvinvointikortti Vapaaehtoinen Työturvallisuuskeskus 
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