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Tere tulemast Skanskasse ja meie ehitusplatsidele!
Loodame, et tunnete end Skanska ehitusplatsidel
hästi ja naudite oma tööd! Selleks, et teil oleks
võimalik teha head tööd töökeskkonnas, mis on nii
ohutu kui ka tervislik, on kehtestatud Skanska
sisekorra- ja ohutusreeglid.
Need reeglid kehtivad kõigile, kes viibivad Skanska ehitusobjektidel ja statsionaarsetes
tootmisrajatistes. Need täiendavad, mitte ei asenda kehtivaid õigusakte.
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Märkus
Kui peaks esinema probleeme selle dokumendi tõlgendamisel, tuleb lähtuda
rootsikeelsest originaalversioonist.
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Ohutusreeglid
Ohutute ja tervislike töökohtade saavutamiseks peame kõik andma oma panuse. Kõikide
tööde kohta tuleb teha riskianalüüs ja alati tuleb järgida Skanska töökeskkonna nõudeid.
Sekkuge alati, kui näete ohtlikku käitumist. Teie tegevus ja käitumine on olulised nii teie
enda kui ka teiste heaolu tagamiseks.
•
•
•

Katkestage oma ja teiste töö, kui see ohustab elu või tervist.
Olge hästi kursis töökoha hädaolukorra eeskirjadega. Ehitusplatsi skeemilt näete,
kus asuvad evakuatsiooniteed, kogunemispunktid, tuletõrje- ja esmaabivahendid.
Teatage oma otsesele ülemusele või tööohutuse eest vastutavale isikule kõigist
vigastustest, vahejuhtumitest ja tähelepanekutest. Samuti tuleb kohe teavitada
Skanska tootmisjuhte.

Enne ehitusplatsile saabumist
Selleks, et teha tööd Skanska ehitusplatsidel, peab teil olema läbitud ehitussektori
ohutuskoolitus "Safe Construction Training" ja Skanska töökoha tutvustus. Ohutuskoolituse
edukat läbimist tuleb tõendada esmakordsel ehitusplatsile saabumisel ID06 süsteemi
registrikandega.
Kui soovite võtta ehitusplatsil vastu külastajaid, siis tuleb seda teha vastavalt ehitusplatsi
eeskirjadele. Kõik ajutiselt ehitusplatsil viibivad isikud peavad läbima külastajatele
kohandatud tutvustuse. Külastajaid peab alati saatma vastava kvalifikatsiooniga saatja.

Õigused ja load
Kui kavatsete teha tööd, mis nõuab täiendavat kvalifikatsiooni, näiteks tuletööd, tööd
kraanajuhina, tõstukijuhina, tellingute paigaldajana, samuti traaversite või teatud
töövahendite, nt mootorsae/ketaslõikuri kasutajana, peate oma sobivust tõendama ID06
pädevuste andmebaasis või kirjalike dokumentidega läbitud väljaõppe kohta.
Juhul, kui on vaja ka kirjalikku luba, näiteks haagiste ühendamiseks, mootoriga käitatavate
tõsteseadmete, tõstuki või mobiilse tööplatvormi kasutamiseks, peate esitama oma
tööandja kirjaliku loa.
Väljaõppe tunnistused ja teie tööandja kirjalik luba tuleb enne töö alustamist üle anda
Skanska töödejuhatusele.

Sissepääs ja kohaloleku registreerimine
Olete kohustatud ennast töökohal registreerima. Registreerida tuleb iga päev ja kohe
töövahetuse alguses. Töövahetuse lõpus tuleb välja registreerida. Kui registreerimine ei
ole mingil põhjusel võimalik, võtke viivitamatult ühendust Skanska töödejuhatusega.
Töökohal peate kandma oma ID06-kaarti nähtaval kohal,
järgima ID06 reegleid ja suutma end autentida kehtiva IDdokumendiga.
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Tööajad
Tuleb kinni pidada Skanska kokkulepitud tööaegadest. Tööaega ei tohi nihutada ega
muuta ilma Skanska töödejuhatuse kirjaliku kooskõlastuseta.

Isikukaitsevahendid
Kaitsekiiver, millel on nööbiga lõuarihm, kaitseprillid, kaitsekindad,
turvanina ja torkekindla tallaga kaitsejalatsid ning ohutusvärvides
töörõivad ülakehal on kohustuslikud kaitsevahendid kõigil
töökohtadel.
Kõrvalekalded kohustuslikest kaitsevahenditest tuleb vajaduse
korral kooskõlastada Skanska töödejuhatusega. Kõrvalekalded ei
ole lubatud ilma kirjaliku loata.
Läbi viidud riskianalüüside, tööde ettevalmistamise dokumentide
ja ohutusjuhiste kohaselt kasutatakse täiendavaid
isikukaitsevahendeid, näiteks kõrgema nähtavuse kaitseklassi rõivaid, kuulmiskaitsmeid,
hingamisteede kaitsevahendeid, küljekaitsega kaitseprille, kukkumiskaitsevahendeid,
päästevesti ja spetsiifilisi töörõivaid.
Teie vastutate oma isikukaitsevahendite hooldamise ja sellise hoidmise eest, et säiliks
vahendite vastavus kaitse- ja hügieenistandarditele.

Kaitseseadised
Peate alati kasutama ettenähtud kõnniteid ja järgima tõkestatud ja ohusiltidega varustatud
piirkondadele kehtivaid nõudeid.
Kui teie tehtava tööga kaasneb vigastusoht kellelegi teisele,
tuleb paigaldada ajutine kaitseseadis. See kehtib ka üksteise
kohal tehtavate tööde korral. Piirded peavad koosnema
füüsilisest tõkkest, näiteks väravast, tarast või lühiajalise töö
puhul plastketist. Plastlinti võib kasutada ainult hädaolukorras ja
lühiajaliste ülesannete puhul siseruumides.
Kõik vahelae avad ja maapinna süvendid peavad olema kaetud,
kindlustatud ja märgistatud. Ava kattev materjal peab suutma
kanda koormust, mis võib avale mõjuda.
Mitte kunagi ei tohi eemaldada ühtegi kaitseseadist, näiteks kaitsepiiret või -katet, ilma
riskianalüüsi ja vajalikke ettevalmistustöid tegemata ning ilma Skanska töödejuhatuse
loata. Kaitseseadise eemaldamisel olete kohustatud selle tagasi panema.

Tööga seotud ohud
Enne töö alustamist peate veenduma selles, et teil on vajalikud teadmised töö tegemiseks
ning te olete tutvunud kehtivate tingimuste ja kaitsemeetmetega. Reageerige kõikidele
muudatustele ja veenduge, et planeerimine on alati tegevusega kooskõlas.
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Teil on alati õigus töö katkestada, kui see on teie hinnangul ohtlik teile või kellelegi teisele.
Sellest tuleb viivitamata teavitada Skanska töödejuhatust.

Töötamine suletud ruumis
Enne töö alustamist suletud ruumis veenduge, et:
•
•
•
•

ruumi sisenemine on ohutu;
vajalikud mõõtmised on tehtud;
mõõte- ja/või kaitseseadmed on oma kohal;
hädaabivarustus on olemas ja olete teadlikud hädaolukorras vajalikest
protseduuridest.

Suletud ruumis ei tohi kunagi töötada üksinda.

Kukkumisohuga töö
Kukkumisohu korral tuleb eelkõige kasutada muid lahendusi peale isikukaitsevahendite,
näiteks tellinguid, kaitsepiirdeid või muid kollektiivseid kaitsevahendeid, näiteks turvavõrke.
Kui see ei ole võimalik, kasutatakse isiklikku
kukkumiskaitsevahendit.
Kasutada tohib ainult selliseid tellingud, mis on
projekteeritud ja heaks kiidetud tehtava töö jaoks. Enne
tellingule astumist veenduge, et see on kontrollitud ja
heaks kiidetud.
Redeleid võib kasutada ainult erandjuhtudel ja sellisel
juhul peab see toimuma kooskõlas Skanska redelite ja
pukkide kasutamist käsitlevate eeskirjadega.
Tõstukitelt ja isiklike kukkumiskaitsevahenditega tehtavaid töid tohib teha alles pärast
dokumenteeritud väljaõpet. Selliseid töid ei tohi kunagi teha üksinda. Enne töö alustamist
tuleb koostada päästetööde kava.

Tuleohtlikud tööd
Keevitus- või lõiketööde või sarnaseid tuleohtlike tööde tegemiseks peab teil olema kehtiv
koolitustunnistus ja tuletööde eest vastutava isiku luba.
•

•

Kasutusel mitteolevad gaasiballoonid kogutakse ettenähtud kohta, kus need
peavad olema tähistatud nähtava hoiatusmärgiga, varustatud kaitseventiili ja
kaitsekraega, püstises asendis ja korralikult fikseeritud.
Vahtplasti kasutamisel töökohal kehtivad ranged nõuded selle ladustamisele ja
käitlemisele, samuti erilisele hoolikusele tuletööde tegemisel.
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Mürarikkad tööd
Väga mürarikaste tööde puhul tuleb müra vähendamiseks või summutamiseks rakendada
meetmeid sobivate meetodite, masinate ja seadmete kavandamise ja valimise teel. Müra
vähendatakse võimalikult lähedal selle tekkeallikale.

Tolmurikkad tööd
Tolmurikaste tööde vähendamiseks või eraldamiseks peate
rakendama vajalikke meetmeid. Tolmu tuleb vähendada nii
lähedal selle tekkimise allikale kui võimalik, kasutades näiteks
tolmukaitsmeid, seadme külge integreeritud väljatõmmet,
tolmuimejat, kohalikku väljatõmmet või vee pihustamist.
Koristamisel tuleb kasutada tolmuimejat. Jämedal puhastamisel
tuleb kasutada kaabitsat.

Elektritööd
Töökoha elektripaigaldistega seotud töid tohivad teha ainult ettevõtte elektripaigaldiste
enesekontrolli programmis osalevad isikud, kellel on selleks töökohal elektritööde eest
vastutava isiku luba. Järgida tuleb ehitusplatsi tööprotseduuri "lülita ja lukusta - turvaline
lahutamine toitevõrgust".
•
•
•

Kõik elektripaigaldised peavad olema varustatud rikkevoolukaitsmega.
Kaablid tuleb nende taha komistamise ohu vähendamiseks üles riputada või kinni
katta.
Kontrollige regulaarselt kõiki elektrilisi tööriistu, seadmeid ja kaableid. Defektsed
seadmed tuleb kohe kasutuselt kõrvaldada.

Keemiatooted ja ohtlikud ained
Kui kasutate keemiatooteid, peate enne töö alustamist alati
esitama Skanska töödejuhatusele kasutatava toote andmed,
sealhulgas selle ohutuskaardi. Kõik kemikaalid tuleb üles
loetleda kemikaalide nimekirjas. Te peate teadma, kust töökohal
leiate teavet näiteks lekkeõnnetuse, kemikaali allaneelamise või
silmasattumise korral rakendatavate meetmete kohta.
Ohusümbolitega tähistatud, ohtlike omadustega tooteid tohib
kasutada ainult vastavalt läbi viidud riskianalüüsil põhinevatele ja tööde ettevalmistamisel
koostatud juhistele. Toodetega töötavad isikud peavad omama teadmisi nende ohutu
käsitsemise kohta.
Kemikaalid peavad olema tähistatud ja ohutult ladustatud selliselt, et on ära hoitud nende
pinnasesse ja vette sattumise või lekkimise oht, neile otsasõidu oht ning kõrvaliste isikute
ligipääs.

Kauba laadimine, mahalaadimine ja käitlemine
•
•

Laadimine ja mahalaadimine tohivad toimuda ainult selleks ettenähtud kohas.
Sõidukijuhid, kes peavad kaupa laadima või maha laadima, teatavad oma
saabumisest ehitusplatsi tarnete eest vastutavale isikule.
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•
•

Laadimist või mahalaadimist ei tohi alustada ilma loata.
Peale- ja mahalaadimisala tuleb võimaluse korral varustada piiretega.
Mahalaadimis- või laadimispiirkonnas tohivad viibida ainult toiminguga seotud
isikud, kes peavad olema koormast ja sõidukist ohutul kaugusel.

Tõsteoperatsioonid
•

•

•

Masintõsteseadmega tohivad tõstetöid teha ainult
vastava kvalifikatsiooniga ja selleks määratud isikud,
kellel on tööandja kirjalik luba.
Troppimistöid tohivad teha ainult vastava
kvalifikatsiooniga ja selleks määratud troppijad, kellel
on tööandja kirjalik luba.
Ärge kunagi seiske ülestõstetud koorma all.

Masinad ja sõidukid
Ekskavaatorid, rataslaadurid, kallurid, betoonipumbad, kraanad, tõsteseadmed, liftid,
tõstukid ja muud sarnased seadmed peavad läbima ülevaatuse vastavalt ettenähtud
ajaintervallile. Seadmeid, millel puuduvad andmed heakskiidetud ülevaatuste kohta, ei tohi
kasutada. Enne töö alustamist tuleb Skanska töödejuhatusele esitada tehnoülevaatuse
tõend.
Kui kavatsete kasutada masinaid või muid tehnilisi seadmeid, kontrollige enne töö
alustamist nende seisundit ja vajalike kaitseseadmete nõuetekohast toimimist. Skanska
ehitusplatsidel kasutatavad nooltõstukid peavad olema varustatud toimivate
kinnitusseadmetega.
Lisaks peate:
•
•
•
•

Tööseadmeid tankima ainult selleks ettenähtud kohas; seadmed peavad olema
tankimise ajal alati välja lülitatud.
Veenduma, et teie töösõidukis või töömasinas on olemas vajalikud seadmed
lekete likvideerimiseks.
Hoolitsema selle eest, et igal kaassõitjal oleks lubatud viibida ehitusplatsil ja
sõidukis kasutatakse ainult lubatud istekohti.
Parkima töösõidukid selleks ettenähtud kohta.

Kaevetööd
•
•
•

Kui teete kaevetöid või töötate kaevetööde lähedal, järgige ehitusplatsil
kaevetööde eest vastutava isiku juhiseid.
Süvendites tohivad viibida ainult vastava kvalifikatsiooniga töötajad ja seal korraga
viibivate isikute arv peab olema võimalikult väike.
Hoidke süvendite evakuatsiooniteed takistustest vabad.
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Mobiiltelefoni ja heliseadmete kasutamine
Olge alati tähelepanelik oma tööülesande ja ümbruse suhtes. Selle tagamiseks on
mobiiltelefoni ja mobiilsete arvutiseadmete kasutamine lubatud ainult siis, kui seda tehakse
vastutustundlikult. Kehtivad alljärgnevad nõuded:
•
•
•

•
•

Mobiiltelefoni või tahvelarvuti kasutamise ajal seiske alati kindlalt.
Kui peate kasutama telefoni sõiduki-, masina- või kraanajuhina, võite seda teha
vaid lühemate töökõnede jaoks ja kasutades vabakäeseadet.
Konkreetse tööülesande ajal side pidamiseks sõidukijuhi ja tema kaastöötajate
vahel tohib kasutada vabakäeseadet, kui riskianalüüs on näidanud, et see
suurendab ülesande turvalisust.
Erakõnede tegemiseks tuleb eeskätt kasutada puhkepausi.
Heliseadmeid (raadiot, raadioga kõrvaklappe, MP3-mängijat või samaväärset
seadet) tohib kasutada ainult juhul, kui selleks on antud riskianalüüsil põhinev ja
Skanska töödejuhatuse nõusolek.

Meeldiva töökeskkonna tagamiseks vajalikud
reeglid
Mitmekesisus ja kaasamine
Skanska ehitusplatsidel püüame alati luua avatud ja kaasava töökeskkonna, kus võetakse
arvesse igaühe oskusi ja kogemusi. Ka teie olete kohustatud kaasa aitama sellise
töökeskkonna tagamisele, kus kõiki koheldakse hästi ja lugupidavalt, õigusega jääda ka
töö ajal iseendaks.
Kui kahtlustate eetilist rikkumist või kui olete ise kogenud
lubamatut käitumist, näiteks ahistamist või väärkohtlemist,
julgustame teid sellele kohe reageerima. Esmajärjekorras
rääkige sellest Skanska töödejuhatusele, oma vahetule
ülemusele või töötajate esindajale. Kui soovite jääda
anonüümseks, võite selle asemel võtta ühendust Skanska
eetikakomisjoniga. Kontaktandmed leiate aadressil
group.skanska.com/reportconcern.
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Kord ja puhtus
Te vastutate oma töö teostamise eest viisil, mis ei kujuta endast ohtu teile endale ega
teistele töökohal viibivatele isikutele. See tähendab, et te:
•

•
•
•
•

hoiate töömaterjale ja -vahendeid ohutult ja selleks ettenähtud kohas nii, et need ei
saa ümber minna, maha kukkuda, tuulega eemale paiskuda ega muul viisil teistele
ohtlikuks muutuda;
ei blokeeri olulisi ühendusteid, näiteks transpordi- ja evakuatsiooniteid;
koristate oma töökohta päeva jooksul pidevalt prahist, mida on võimalik
eemaldada;
sordite oma jäätmeid sobivas kohas ja tagate, et ohtlikud jäätmed sorditakse ja
käideldakse ettenähtud viisil;
pargite töösõidukeid selleks ettenähtud kohas.

Alkohol ja uimastid
Skanska ehitusplatsidel on keelatud viibida alkoholi või uimastite mõju all. Samuti ei ole
töökohal lubatud hoida enda juures, edasi anda ega tarbida alkoholi ei päeval ega ka
öösel. Joobnud isikud eemaldatakse kohe töökohalt ja nende suhtes rakendatakse
karistusmeetmeid. Töökohal võidakse läbi viia alkoholi- ja uimastiteste.
Pöörduge kohe töödejuhatuse poole, kui kahtlustate, et keegi töökohal on alkoholi või
uimastite mõju all.

Suitsetamine
Mitte keegi ei pea vastu tahtmist taluma tubakasuitsu. Seetõttu on suitsetamine lubatud
ainult välistingimustes Skanska töödejuhatuse poolt täpsustatud kohtades. See kehtib ka
elektrooniliste sigarettide kohta.

Pildistamine ja sotsiaalmeedia
Mõnel Skanska ehitusplatsil kehtib ettevõtteväliseks otstarbeks pildistamise keeld.
Kontrollige oma ehitusplatsi juhtidelt, millised reeglid kehtivad teie töökohal. Üldised
reeglid:
•
•

Olge teiste suhtes lugupidav ja küsige enne pildistamist luba.
Piltide sotsiaalmeedias levitamisel või jagamisel pidage alati silmas Skanska ja
oma kolleegide parimaid huve.
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Alaealised ehitusplatsil
Skanska ehitusplatsidel tohivad töötada ainult üle 16-aastased isikud. 16–18-aastastel
isikutele peab olema määratud juhendaja ja nad tohivad täita ainult selliseid ülesandeid,
mis on läbi viidud riskianalüüsi kohaselt alaealistele lubatud.

Lemmikloomad
Lemmikloomad on Skanska ehitusplatsidel keelatud.

Töökohaspetsiifilised reeglid
Lisaks käesolevas dokumendis sätestatud reeglitele võivad teie töökohal kehtida
töökohaspetsiifilised reeglid, mida peate tundma ja järgima. Need võivad näiteks hõlmata
töökohal kehtivat tööaega, koosolekute ja ülevaatuste protseduure ning ehitusplatsi
logistikat.

Reeglite rikkumisel kohaldatavad meetmed
Nõuame kõikidelt ehitusplatsil töötavatelt isikutelt Skanska Rootsi üldiste sisekorra- ja
ohutusreeglite järgimist. Reeglite rikkumise korral võidakse teid ehitusplatsilt kõrvaldada.
Tõsiste rikkumiste korral võidakse määrata trahve või rakendada tööõiguse meetmeid.
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