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Projekti  Urakoitsijan/toimittajan yritysnimi  
  

 
 Urakoitsijan yhteyshenkilö ja puhelinnumero 

 
Urakoitsijan suunnitelman laatija  
(jos eri kuin edellä) 

 
 

 

Päivämäärä Suunnitelman päivitys  
 Vähintään kahden viikon välein tai muutoin     

sovitusti. Päivitys toimitetaan työmaajohdolle. 
 
Työmaan päätoteuttajana Skanska on laatinut yleisen korona-turvallisuussuunnitelman. Urakoitsija on 
velvollinen noudattamaan työmaan antamia ohjeita. Työskentelemme turvallisesti ja terveellisesti tai 
emme ollenkaan. 
 
Lisäksi tällä urakoitsijan korona-turvallisuussuunnitelmalla ennaltaehkäistään ja rajoitetaan koronavi-
ruksen leviämistä urakoitsijan omissa töissä, työn tauoilla, yhteiskyydeissä, työmatkoilla sekä          
urakoitsijan järjestämissä majoituksissa.  
 
Tavoitteena on pienentää sairastumisriskiä ja tartuntojen leviämisriskiä. Tartuntaketjujen katkaise-
miseksi on erittäin tärkeää, että tieto urakoitsijan työntekijän koronatartunnasta viestitään välittömästi 
työmaajohdolle. Tällä mahdollistamme työmaan auki pitämisen ja turvallisen töiden jatkamisen.  
 
Urakoitsija laatii korona-turvallisuussuunnitelman pikimmiten ja toimittaa sen Skanskan työ-
maajohdolle. Hyväksytty suunnitelma velvoittaa sitä koskevaa työtä tekeviä. Urakoitsija vastaa suun-
nitelman tiedottamisesta, toteuttamisesta ja valvonnasta omille työntekijöilleen. Skanskan työmaajohto 
valvoo ohjeiden noudattamista päivittäisjohtamisessa sekä työmaan viikkotarkastuksissa. 
  
Tieto henkilön koronavirustartunnasta on luottamuksellinen henkilötieto, jota ei saa ilmaista ilman hen-
kilön suostumusta kenellekään muille kuin niille henkilöille, joiden työrooliin kuuluu tietojen käsittely. 
 
 
1. Urakoitsijan töiden koronariskien hallinta  
Urakoitsijan työtehtävien, työmaatoimintojen, työn aloitus- ja lopetushetkien, taukojen, yhteiskyytien, 
työmatkojen sekä urakoitsijan järjestämien majoituksien koronariskienarviointi.   

Työt ja toiminnot,  
joissa on suurimmat tartuntariskit 

Miten koronaturvallisuus              
varmistetaan? 

Vastuuhenkilö 
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2. Koronatoimenpiteet 
Edellisen sivun toimenpiteiden lisäksi kirjaa menettelyt seuraaville toimenpiteille. 
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Sovittu toimenpide  

ja vastuuhenkilö 
Men-
nessä 
[pvm] 

Ei sairaana töihin 

1. Kaikille perehdytetty miten toimia               
koronaepäilytilanteessa ja hoitoon hakeutumi-
sessa. Oman Työterveyshuollon palveluntuot-
tajan nimi ja yhteystiedot tiedossa.  
Helsingin koronavirusneuvonta tel. 09 310 
10024 ja Valtakunnallinen päivystysapu tel. 
116 117 (ks. koronavirustartunta -infojuliste). 

    

 

2. Kaikilla tiedossa koronasairastumiseen ja al-
tistumisen liittyvät karanteenimääräykset sekä 
Rajavartiolaitoksen ja THL:n matkustamiseen 
liittyvät rajoituskäytännöt. Skanska pääurakoit-
sijana edellyttää ohjeiden noudattamista.  

    

 

Koronavirustartunta työpaikalla 

3. Esimies ilmoittaa koronainfektiosta tai vaka-
vasta epäilystä viipymättä Skanskan työmaa-
johdolle. Tämä käynnistää altistumisketjun   
selvittämisen sekä jatkotoimenpiteiden suunnit-
telun. 

    

 

Lähikontaktien minimoiminen      

4.Sovittu, miten minimoidaan lähikontaktit 
töissä, työmaatiloissa, kokouksissa, perehdy-
tystilaisuuksissa ja hisseissä jne. Fyysisesti 
läsnä olevien henkilöiden määrä minimoitu, tur-
vavälit, etäyhteydet.  

    

 

5. Sovittu työmaan aloituksen ja lopetuk-
sen sekä ruoka- ja kahvitaukojen porrastami-
sesta ja informoitu käytäntö kaikille.  

    
 

6.Sovittu miten vähennetään matka- ja majoi-
tusjärjestelyjen koronariskiä       

Tartuntariskin minimoiminen        

7.  Kaikille urakoitsijoiden työntekijöille on infor-
moitu hygienia- ja maskinkäyttöohjeet  
(ks. työmaan ohjeet hygieniasta ja maskien 
käytöstä) 

    
 

8. Urakoitsijan työalueen tehostetut siivoustoi-
menpiteet sovittu      

9. Tehty selväksi, että jokainen on vastuussa il-
moittamaan puutteista koronaturvallisuudessa  
työmaalla, tauoilla, sekä mahdollisessa majoi-
tuksessa hygieniasta huolehtimisesta (pesupai-
kat, pesuaineet, käsihuuhteet, kertakäyttöpyyh-
keet). Ilmoitus joko työmaajohdolle tai omalle 
työnjohtajalle. 

    

 

10. Urakoitsija on päättänyt, miten valvoo te-
hostetusti em. ohjeiden noudattamista omien 
työntekijöidensä osalta.   
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