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Työsuojeluviranomaiselle tehtävä rakennustyön ennakkoilmoitus 
 
Rakennustyön ennakkoilmoitus on tehtävä työmaasta, joka on tarkoitettu kestämään kauemmin kuin 
kuukauden ja jolla itsenäiset työnsuorittajat mukaan lukien työskentelee yhteensä vähintään 10 työntekijää 
sekä työmaasta, jolla työn määräksi arvioidaan yli 500 henkilötyöpäivää. 
 

 

1. Päätoteuttaja tai pääurakoitsija ja yhteystiedot 

Yritys:  

Päätoteuttajan nimi  Päätoteuttajana toimivan yrityksen nimi (esim. Rakennusyhtiö Mallikas Oy) 

Y-tunnus   Päätoteuttajana toimivan yrityksen Y-tunnus 

Yksityishenkilö: 

Päätoteuttajan sukunimi Päätoteuttajana toimivan yksityishenkilön sukunimi  

Etunimi Päätoteuttajana toimivan yksityishenkilön etunimi 

 

Päätoteuttajan yhteystiedot Päätoteuttajan yhteystiedot mahdollisia lisätietoja varten 

 

2. Työmaan nimi ja yhteystiedot 

Työmaan nimi    Rakennustyömaan nimi (esim. As Oy Mallikkaan Mainio) 

Kunta Kunta, jossa rakennustyömaa sijaitsee (ohjaa ilmoituksen alueen 

työsuojeluviranomaiselle). 

Työmaan vastuuhenkilön yhteystiedot Työmaan vastuuhenkilön yhteystiedot mahdollisia lisätietoja varten 

Työn alkamispäivä  Todennäköinen rakennustyömaan alkamispäivä 

Työn päättymispäivä  Todennäköinen rakennustyömaan päättymispäivä 

 

3. Rakennuttajan tai tilaajan nimi ja yhteystiedot 

Rakennuttajan nimi  Rakennuttajan nimi (yrityksen tai yksityishenkilön nimi) 

Rakennuttajan Y-tunnus  Rakennuttajan Y-tunnus (mikäli on) 

Rakennuttajan yhteyshenkilön yhteystiedot Rakennuttajan yhteyshenkilön yhteystiedot mahdollisia 

lisätietoja varten 

 

4. Rakennuttajan vastuullinen turvallisuuskoordinaattori 

Turvallisuuskoordinaattorin nimi Turvallisuuskoordinaattorin nimi 
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Turvallisuuskoordinaattorin yhteystiedot Turvallisuuskoordinaattorin yhteystiedot mahdollisia 

lisätietoja varten 

 

5. Rakennushankkeen tyyppi  

Talonrakennus 

Uudisrakennus Valitse kohta, mikä kyseessä on uudisrakennus. 

Korjausrakennus Valitse kohta, mikä kyseessä on korjausrakennus. 

Tuote Valitse rakennustyyppi. 

Rakennustapa Valitse rakennustapa. 

Kantava runko Valitse kantavan rungon materiaali. 

Kohteen koko Syötä rakennuksen kerrosten lukumäärä, kerrosala ja tilavuus. 

 

Maa- ja vesirakennus 

Tuote Valitse rakennustyyppi. 

 

Teollisuusrakennus 

Tuote Valitse rakennustyyppi. 

Rakennustapa Valitse rakennustapa. 

Kantava runko Valitse kantavan rungon materiaali. 

Kohteen koko Syötä rakennuksen kerrosten lukumäärä, kerrosala ja tilavuus. 

 

6. Rakennushankkeen toteutusmuoto 

Suoritusvelvollisuuden mukaan Valitse oikea vaihtoehto. 

Vastikkeen mukaan   Valitse oikea vaihtoehto. 

 

7. Turvallisuus- ja käyttösuunnitelmat sekä kartoitukset 

Tarvittavat turvallisuussuunnitelmat Valitse oikea vaihtoehto. 

 

8. Työmaan kesto (suunniteltu) 

Alkamispäivämäärä Rakennustyömaan alkamispäivämäärä 

Päättymispäivämäärä Rakennustyömaan päättymispäivämäärä 

 

9. Rakennustyömaan työntekijöiden arvioitu määrä ja keskivahvuus 

Päätoteuttajan rakennustyömaalla työskentelevien työntekijöiden arvioitu enimmäismäärä ja keskivahvuus 

Muiden rakennustyömaalla työskentelevien työntekijöiden arvioitu enimmäismäärä ja keskivahvuus 
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10. Rakennustyömaan työnantajien ja itsenäisten työnsuorittajien määrä 

Rakennustyömaan työnantajien ja itsenäisten työnsuorittajien suunniteltu määrä 

 

11. Valittujen työnantajien ja itsenäisten työnsuorittajien yhteystiedot 

Yrityksen nimi    Yrityksen nimi tai yksityishenkilön nimi 

Y-tunnus    Y-tunnus (mikäli on) 

Vastuuhenkilön yhteystiedot Työnantajan tai työnsuorittajan vastuuhenkilön yhteystiedot 

mahdollisia lisätietoja varten 

Tehtävä, työn kohde Tarkempi kuvaus kyseisen työnantajan tai työnsuorittajan tehtävästä 

rakennustyömaalla 

Lisää työnantaja tai työnsuorittaja Lisää uuden työnantajan tai työnsuorittajan yhteystiedot 

 

12. Muut tarpeelliset seikat 

Muuta tarpeellista tietoa liittyen rakennustyöhön, esim. työn keskeytymisaika 

 

13. Ilmoittajan tiedot 

Ilmoittajan yhteystiedot  Ilmoittajan yhteystiedot mahdollisia lisätietoja varten 

 

 

Vahvistus lomakkeen lähetyksestä ja PDF-muodossa oleva kopio täytetystä lomakkeesta toimitetaan 

ilmoittajan sähköpostiosoitteeseen. 


