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Soveltamisala

Tåtå päätöstå sovelletaan rakennustyön tur-
vallisuudesta annetun valtioneuvoston påätök-
sen (629194) 23 g:ssä tarkoitettuihin rakennus-
työmaiden henkilöstötiloihin.
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Mtitiritelmtt

Henkilöstötiloilla tarkoitetaan työntekijöiden
pukeutumista, peseytymistä, ruokailua sekå
vaatteiden kuivaamista ja säilyttåmistä varten
varattuja tiloja ja käymålätiloja.
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H e nk i I a* ö t i loj e n j ärj e s t tim ine n

Henkilöstötilat on suunnitettava ottaen huo-
mioon tuleva työnrekijämäårå, tilojen tarkoi-
tuksenmukainen sijoittelu, työmaan liikenne
sekå muut tilojen käyttöön liittyvät seikat.

Pienillå, lyhytkestoisilla työmailla voidaan
henkilöstötilojen järjeståmisesså poiketa tämån
päåtöksen måäråyksistä edellyttäen, että raken-
nustyön turvallisuudesta annetun valtioneuvos-
ton pååtöksen 23 $:n henkilöstötiloja koskevat
vaatimukset tåytetåän muulla tavoin.

Henkilöstötilojen huonekorkeuden on oltava
våhintåän 2,2 metriä lukuun ottamatta käymå-
löitä, joiden on oltava vähintåån 1,9 metriä
korkeita.

Pukeutumis-, peseytymis-, vaatteiden kuiva-
tus- ja säilytys- sekå käymålätilat on jårjestet-
tåvä erikseen miehille ja naisille.

Henkilöstötilat eivät saa olla työtiloissa.
Henkilöstötilojen låmpötilan, ulkokäymålää

lukuun ottamatta, on oltava vähintåån +l80 C.
Henkilöstötilojen ilmanvaihdon on oltava riit-
tävån tehokasja sellainen, ertä haitallista vetoa
er €snnny.

Henkilöstötilojen seinåt, katot ja lattiat sekä
niiden kalusteet on pintakäsiteltävä niin, että
ne on helppo pitåä puhtaana.
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He*ilöstötilojen käyu|

Henkilöstötiloissa on oltava kelvollista juo-
mavettå sekä puhtaat ja tarkoituksenmukaiset
juomalaitteet ja juoma-astioita.

Työnantajan on huolehdittava, että henkilös-
tötilat pidetäån puhtaina, siivotaan påivittäin
ja tarvittaessa uscamminkin työmaan raken-
nusvaiheen tai olosuhteiden sitä vaatiessa.

Työntekijöiden ön käytettävå henkilöstötilo-
ja siten, etteivåt ne tarp€€ttomasti likaannu ja
ettå ne pysyvåt hyvåssä järjestyksesså.
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Ruokailutilat

Ruokailutilaa on oltava våhintåiin yksi ne-
liömetri rakennustyömaan kunkin työworon
suunnitellun työvoimavahwuden mukaista
työntekijåå kohden. Suurilla, yli 70 työntekijån
työmailla edellå tarkoitetusta tilavaatimuksesta
voidaan poiketa. Ruokailutilaa on oltava kui-
tenkin riiuåvästi jokaiselle tyOntekijålle.

Ruokailutilat on kalustettava asianmukaisil-
la pöydillå ja selkånojallisilla istuimilla siten,
että työntekijöillå on mahdollisuus esteettö-
mään ruokailuun.

Jollei ruokailutiloissa ole mahdollisuutta
lämpimän aterian saantiin, on tilat varustettava
laitteilla mukana tuodun ruoan ja juoman
såilyttåmistä ja lämmittämistå varte-n. Ruokai-
lutilassa on tållöin oltava jåäkaappi.

Ruokatilojen tai niihin johtavien kulkuteiden
yhteyteen on varattava kåsien pesupaikka, jos
pesutilat eivät sijaitse ruokailutilojen vålittö-
måsså läheisyydesså.
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Pukeutumistilat

Vaatteiden vaihtamista ja såilyttåmistä var-
ten on työnrekijOille jårjestettävå riittåvån tila-
vat pukeutumistilat.

Pukeutumistiloissa on oltava jokaiselle työn-
tekijalle mahdollisuus työvaatteiden sekå omien
vaatteiden ja henkilökohtaisten tavaroiden såi-
lyttåmiseen toisistaan erillään lukitussa kaapis-
sa. Kaapin våhimmåismittojen on oltava stu-
raavat: leveys 400 mm, syvyys 500 mm ja
korkeus 1500-1800 mm.

Vaatekaappien etäisyyden vastakkaisesta sei-
nåstä on ovien avautumissuunnassa oltava vå-
hintäån 1,4 metriå. Jos kaappirivit ovat vastak-
kain ja pukeutuminen tapahtuu niiden välisessä
tilassa, on kaappien välisen etåisyyden oltava
våhintåån 2,1 metriå.

Pukeutumistiloissa on oltava keskimåårin
yksi istuinpaikka kahta työntekijåä kohti.
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Peseytymistilat

Peseytymistilojen on oltava pukeutumistilo-
jen vålittömässå låheisyydesså. Mikåli p€seyty-
mistilat ovat pukeutumistilojen kanssa iamåsia
huonetilassa, on ne toiminnallisesti erotettava
toisistaan. Mikåli peseytymis- ja pukeutumisti-
lat ovat eri huonetiloissa, tilojen vålillå on
oltava suojattu kulkuyhteys.

Peseytymistiloissa on olrava työn likaisuu-
teen nåhden riittävå måårå peseytymislaitteita,
kuitenkin våhintään yhdet noin 8 työntekuåå
kohti. Käymålässä olevaa pesuallasta ei lu-eta
edellä tåsså pykälässä mainittuihin peseytymis-
laitteisiin.
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Riittävå måärä suihkuja on jårjestettåvå
työntekijöiden käyttöön, jos työn luonne tai
terveyssyyt sitä edellyttåvåt. Suihkutilojen on
oltava riittåvån suuria, jotta työntekijällå on
riittåvåsti vapaata tilaa liikkumista, peseyty-
mistä ja kuivaamista varten. Suihku on eristet-
tåvä sopivalla tavalla muusta pesutilasta. Mie-
hille ja naisille on jårjestettävä erilliset suihku-
tilat tai mahdollisuus käyttää niitli erikseen.

Peseytymistiloissa on oltava låmmintä pesu-
vettä, pesuainetta ja asianmukaisia pyyhkeitä.
Suihkuissa on oltava kuuma ja kylmå vesi.
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Vaat teiden kuivaustilat

Mårkien ja kosteiden vaatteiden sekå jalki
neiden kuivattamista varten on oltava työnte-
kijämäårä, vuodenaika sekå rakennusvaihe ja
muut olosuhteet huomioon ottaen riittåvän
suuri, tehokkaasti tuuletettu ja sopivan lämmin
kuivaushuone.

Kuivaushuoneen asemesta voidaan käyttåå
riittävällä lämmitys- ja tuuletusteholla varustet-
tuja kuivauskaappeja.

Ilman tulo ja poisto on järjestettåvå siten,
että kuivaushuoneesta ja -kaapeista ei påäse
haitallista kosteutta tai hajua muihin tiloihin.
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Kliymölötilat

Työntekijöille on varattava riittåvå määrå
käymälöitå työskentelypaikkojen, pukeutumis-
tilojen sekä suihku- tai peseytymistilojen låhei-
syyteen. Käymålät on jårjestettävä erikseen
miehille ja naisille.

Käymälöissä on oltava asianmukaiset wc-
laitteet. Miesten kåymälätilaan on sijoitettava
pisoaari, joka on erotettava muusta tilasta
tarvittaessa ovella.

Kåymålåtilojen yhteydesså on oltava käsien
pesupaikka.
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Voimaantulo

Tämä pååtös tulee voimaan I påivånä tam-
mikuuta 1995.
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Työministeriö on päåttånyt rakennustyön turvallisuudesta 23 päivänå kesäkuuta 1994 aJrnetun
valtioneuvoston påätöksen (629194) 46 g:n nojalla:
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