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Huomautus  
Mikäli tämän asiakirjan tulkinnassa ilmenee epäselvyyksiä, ruotsinkielinen alkuperäinen 
asiakirja on sitova. 

  

Tervetuloa Skanskaan ja työmaillemme! 

Haluamme, että tunnet olosi mukavaksi ja 
tervetulleeksi Skanskan työmaill! Jotta voit tehdä 
hyvää työtä turvallisessa ja terveellisessä 
työympäristössä, Skanska on laatinut työmailleen 
säännöt ja turvallisuusmääräykset.  
 
Nämä määräykset koskevat kaikkia Skanskan 
rakennus- ja maanrakennustyömailla sekä pysyvissä tuotantolaitoksissa työskenteleviä 
henkilöitä. Ne täydentävät mutta eivät korvaa sovellettavaa lainsäädäntöä.  
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Määräykset turvallisuuden takaamiseksi  
Meidän kaikkien on puhallettava yhteen hiileen, pitääksemme työmaat turvallisina ja 
terveellisinä. Kaikkien työtehtävien riskit on arvioitava, ja Skanskan 
työympäristövaatimuksia on noudatettava. Jos havaitset riskialtista toimintaa, puutu siihen 
aina. Tekosi ja toimesi ovat ratkaisevia oman ja muiden hyvinvoinnin kannalta. 

 Keskeytä oma tai jonkun toisen työskentely, jos siihen liittyy henkeen tai terveyteen 
kohdistuva vaara. 

 Perehdy hyvin työmaan hätätilannetoimenpiteisiin. Työmaan aluesuunnitelmasta 
näet poistumisreittien, kokoontumispaikan, palosammuttimien ja 
ensiapuvälineiden sijainnin. 

 Ilmoita kaikista vahingoista, vaaratilanteista ja havaitsemistasi riskeistä 
lähimmälle esimiehellesi tai työsuojeluvaltuutetullesi. Niistä on myös ilmoitettava 
välittömästi Skanskan työnjohdolle. 

Ennen työmaalle saapumista 
Saat työskennellä Skanskan työmailla vain, jos olet suorittanut rakennusalan 
turvallisuuskoulutuksen ”Safe Construction Training” ja Skanskan työmaaperehdytyksen. 
Hyväksytysti läpäisty turvallisuuskoulutus osoitetaan ensimmäisen kerran työmaalle 
saavuttaessa ID06-osaamistietokantaan rekisteröitymisellä. 
 
Vierailijat vastaanotetaan työmaalle aina työmaan käytäntöjen mukaisesti. Kaikkien 
työmaalla tilapäisesti oleskelevien henkilöiden tulee osallistua työmaavierailuja varten 
tarkoitettuun perehdytykseen. Vierailijoiden on kuljettava koko vierailun ajan valtuutetun 
saattajan seurassa  

Pätevyydet ja luvat 
Henkilöiden, joilta vaaditaan lisäpätevyys työhönsä, on todistettava pätevyytensä ID06-
pätevyystietokannassa olevalla rekisteröinnillä tai esittämällä muu kirjallinen todistus 
koulutuksen suorittamisesta. Näitä töitä ovat esimerkiksi tulityöhenkilöiden, 
nosturinkuljettajien, kuormaajien kuljettajien, telineiden kokoajien työ, sekä tiettyjen 
työlaitteiden, kuten moottorisahan ja laikkaleikkurin käyttäjät. 
 
Työnantajan kirjallinen lupa tarvitaan kuorman kiinnittämiseen sekä konekäyttöisten 
nostolaitteiden, trukkien tai siirrettävien nostolavojen käyttöön.  
 
Koulutustodistus ja työnantajan antama kirjallinen lupa on toimitettava Skanskan 
työnjohdolle ennen työskentelyn aloittamista. 

Saapuminen ja läsnäolorekisteröinti 
Olet vastuussa siitä, että leimaat itsesi sisään työmaalle, 
jossa aiot suorittaa töitä. Leimaus kulunvalvontaan on 
tehtävä päivittäin ja välittömästi työvuoron alkaessa. 
Työvuoron päättyessä sinun on leimattava itsesi ulos. Jos 
leimaus ei jostakin syystä ole mahdollista, sinun on 
ilmoitettava siitä välittömästi Skanskan työnjohdolle.  
 
Työmaalla sinun on kannettava ID06-korttia selvästi 
näkyvässä paikassa, noudatettava ID06-määräyksiä sekä 
pyydettäessä pystyttävä todentamaan henkilöllisyytesi 
voimassaolevalla henkilöllisyystodistuksella. 
 
Työajat 
Skanskan määräämiä työaikoja on noudatettava. Työaikaa ei saa siirtää tai tehdä sisään 
ilman, että siitä sovitaan kirjallisesti Skanskan työnjohdon kanssa.  
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Henkilönsuojaimet 
Kaikilla työmailla pakollisia henkilönsuojaimia ovat leukahihnallinen suojakypärä, suojalasit, 
suojakäsineet, turvakengät naulaanastumissuojalla ja varvassuojalla sekä huomiovaatteet 
ylävartalossa.  
 
Jos pakollisten suojainten käytöstä on tarpeen poiketa, siihen on 
pyydettävä lupa Skanskan työnjohdolta. Poikkeamia ei saa tehdä 
ilman kirjallista lupaa. 
 
Muita henkilönsuojaimia on käytettävä sovellettavien 
riskienarviointien, töiden turvallisuussuunnitelmien ja turvaohjeiden 
mukaisesti. Tämä koskee esimerkiksi korkeamman huomioluokan 
varusteiden, kuulosuojainten, hengityssuojainten, naamiomallisten 
suojalasien, putoamissuojainten, pelastusliivien ja erityisten 
työvaatteiden käyttöä.  
 
Vastaat siitä, että henkilönsuojaimiasi pidetään kunnossa ja säilytetään niin, että niiden 
turvaominaisuudet ja hygieenisyys säilyvät. 
 
Turvajärjestelyt 
Sinun tulee noudattaa niitä turvajärjestelyitä, joita tarvitaan työtapaturmien ja 
onnettomuuksien ehkäisemiseksi. Ole tarkkaavainen ja noudata osoitettuja kulkureittejä 
sekä eristettyjä ja varoituskyltillä varustettuja riskialueita. Tarkista tarvittavien 
turvajärjestelyjen toiminta ennen töiden aloittamista, kun käytetään koneita tai muita 
laitteita. 
 
Jos työhön jonka aiot suorittaa, liittyy loukkaantumisvaara, tulee työskentelyalue eristää 
väliaikaisesti. Tämä koskee myös tilanteita, joissa töitä suoritetaan päällekkäin toistensa 
yläpuolella. Kulkuesteen on koostuttava fyysisestä esteestä, kuten portista, aidasta tai 
lyhytkestoisissa töissä muoviketjusta. Muovinauhoja saa käyttää vain sisätiloissa 
suoritettavissa akuuteissa ja lyhytkestoisissa työtehtävissä. 
 
Kaikki lattiarakenteissa ja maassa olevat aukot on peitettävä. 
Peittämiseen käytettävät kannet on kiinnitettävä paikoilleen ja 
merkittävä. Aukon peittävän materiaalin on pystyttävä 
kantamaan odotettavissa oleva kuorma.  
 
Saat poistaa turvajärjestelyt ainoastaan riskinarvioinnin ja työn turvallisuussuunnitelman 
tulosten perusteella ja Skanskan työnjohdon luvalla. Jos poistat turvajärjestelyt, olet 
vastuussa sen palauttamisesta paikalleen. 
 
Työn riskit  
Ennen kuin aloitat työskentelyn, sinun on varmistettava, että sinulla on työn suorittamiseen 
tarvittava osaaminen ja että tunnet ajankohtaiset olosuhteet ja suojatoimenpiteet. Reagoi 
muutoksiin ja huolehdi siitä, että suunnittelu mukautetaan toimintaan.  
 
Sinulla on aina oikeus pysäyttää työskentely, jos se koetaan riskialttiiksi sinulle tai jollekin 
muulle henkilölle. Asiasta on ilmoitettava välittömästi Skanskan työnjohdolle. 
 
Työskentely suljetussa tilassa 
Ennen kuin aloitat työskentelyn suljetussa tilassa, varmista että: 

 tilaan on turvallista mennä. 
 mahdolliset mittaukset on suoritettu. 
 mittaus- ja/tai suojavarusteet ovat paikoillaan. 
 hätävarusteet ovat saatavilla ja tunnet hätätilannetoimenpiteet. 

Suljetun tilan töitä ei saa koskaan tehdä yksin. 
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Putoamisvaaralliset työt 
Putoamisvaarallisissa töissä on käytettävä ensisijaisesti muita ratkaisuja kuin 
henkilökohtaisia putoamissuojaimia. Näitä ratkaisuja ovat esimerkiksi telineet, suojakaiteet 
tai muut kollektiiviset suojaimet, kuten turvaverkot. Jos niiden käyttö ei ole mahdollista, 
käytetään henkilökohtaisia 
putoamissuojaimia.  
 
Saat käyttää vain telineitä, jotka on 
suunniteltu ja hyväksytty kyseiseen työhön. 
Varmista ennen telineelle astumista, että 
se on tarkastettu ja hyväksytty.  
 
Tikkaita saa käyttää ainoastaan 
poikkeustapauksissa, ja niitä käytettäessä 
on noudatettava Skanskan ilmoittamia tikkaita ja työpukkeja koskevia määräyksiä. 
 
Työt, jotka suoritetaan henkilönostimilla tai joiden yhteydessä käytetään henkilökohtaisia 
putoamissuojaimia, saa tehdä vain dokumentoidun koulutuksen suorittamisen jälkeen. Niitä 
suoritettaessa ei saa koskaan työskennellä yksin. Ennen työskentelyn aloittamista on 
laadittava pelastussuunnitelma. 
 
Palovaaralliset työt 
Jos aiot hitsata, käyttää kulmahiomakonetta tai tehdä vastaavia palovaarallisia töitä, 
täytyy sinulla olla voimassa oleva todistus tulityökurssista ja tulitöistä vastaavan henkilön 
myöntämä tulityölupa. 

 Kun kaasupullot eivät ole käytössä, niitä on säilytettävä niille tarkoitetuissa ja 
varoituskilvin merkityissä paikoissa, ja niiden suojusten on oltava paikoillaan. Niitä 
on aina säilytettävä pystyasennossa ja hyvin kiinnitettyinä. 

 Solumuovin säilytykseen ja käsittelyyn kohdistuu työmaalla tiukkoja vaatimuksia, ja 
solumuovi vaatii erityistä tarkkaavaisuutta tulitöiden yhteydessä. 

Melua aiheuttavat työt 
Sinun on vähennettävä erityisen suurta melua aiheuttavia töitä tai käytettävä niiden 
yhteydessä melusuojausta suunnittelemalla työt asianmukaisesti ja valitsemalla niihin 
sopivat menetelmät, koneet ja laitteet. Melu on rajoitettava mahdollisimman lähelle sen 
aiheuttajaa. 
 
Pölyä aiheuttavat työt 
Sinun on asianmukaisin toimenpitein vähennettävä 
pölyä aiheuttavia töitä tai täytyy sinulla. Pöly on 
rajoitettava mahdollisimman lähelle sen lähdettä, 
esimerkiksi käyttämällä pölysuojuksia tai täytyy 
sinulla, imuroimalla tai käyttämällä pisteimua tai 
vesisuihkua. Siivouksessa on käytettävä pölynimuria. 
Karkeasiivouksessa voidaan käyttää lastaa. 

Sähkötyöt 
Sähköasennuksia työmaalla saa suorittaa ainoastaan henkilö, joka osallistuu yrityksen 
sähköasennustöiden omavalvontaohjelmaan ja jolla on siihen sähkölaitteiston käyttöä 
valvovan henkilön myöntämä lupa. Työmaalla on noudatettava siellä voimassa olevia 
turvalukitukseen, turvamerkintään ja turvalliseen energian syötöstä erottamiseen liittyviä 
käytäntöjä. 

 Kaikissa sähköasennuksissa on oltava vikavirtakatkaisin. 
 Kaapelit on ripustettava tai peitettävä kompastusriskin vähentämiseksi. 
 Tarkista kaikki sähkötyökalut, -laitteet ja -johdot säännöllisesti. Jos niissä on vikoja, 

ne on poistettava välittömästi käytöstä.  
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Kemialliset tuotteet ja vaaralliset aineet 
Jos aiot käyttää työssä kemiallisia tuotteita, sinun on aina 
ennen työn aloittamista toimitettava näitä tuotteita 
koskevat tiedot, käyttöturvallisuustiedotteet mukaan lukien, 
Skanskan työnjohdolle. Kaikki kemikaalit on lueteltava 
kemikaaliluettelossa. Sinun täytyy tietää, mistä löydät 
työmaalla tietoa toimenpiteistä esimerkiksi vuotovahingon 
sattuessa tai jos ainetta on nielty tai roiskunut silmiin.  
 
Tuotteita, joilla on vaarallisia ominaisuuksia ja jotka on 
merkitty varoitusmerkillä, saa käyttää ainoastaan 
riskinarviointien ja mahdollisten työn 
turvallisuussuunnitelmien mukaisia ohjeita noudattaen. 
Tuotteiden parissa työskentelevillä henkilöillä on oltava riittävät tiedot tuotteiden 
turvallisesta käsittelystä.  
 
Kemikaalit on merkittävä ja säilytettävä turvallisesti niin, etteivät ne voi roiskua tai vuotaa 
maaperään tai veteen. Kemikaalit on myös suojattava törmäyksiltä eivätkä ulkopuoliset 
saa päästä niihin käsiksi. 
 
Lastaus, purku ja tavarankäsittely 

 Kuorman lastauksen ja purkamisen saa suorittaa vain sille osoitetussa paikassa. 
 Kuormia lastaavien tai purkavien kuljettajien on ilmoitettava työmaalle 

saapumisestaan toimituskoordinaattorille.  
 Kuorman lastausta tai purkua ei saa aloittaa ilman lupaa. 
 Lastaus- ja purkualue on mahdollisuuksien mukaan eristettävä. Lastaus- tai 

purkualueella saavat oleskella ainoastaan henkilöt, jotka osallistuvat siellä 
tehtävään työhön ja heidän on pysyttävä turvallisen etäisyyden päässä kuormasta 
ja ajoneuvosta. 

Nostotyöt 
 Ainoastaan valtuutetut ja tehtävään määrätyt henkilöt, 

joilla on työnantajan kirjallinen lupa, saavat suorittaa 
nostoja konekäyttöisellä nostolaitteella. 

 Ainoastaan valtuutetut ja tehtävään määrätyt taakan 
kiinnittäjät, joilla on työnantajan kirjallinen lupa, saavat 
kiinnittää taakan. 

 Älä koskaan täytyy sinulla. 
 

Koneet ja ajoneuvot 
Kaivinkoneet, pyöräkuormaajat, dumpperit, betonipumput, nosturit, nostolaitteet, hissit, 
nostimet ja vastaavat laitteet on tarkastettava määrätyin aikavälein. Laitteita, joilta 
tarkastustodistus puuttuu, ei saa käyttää. Tarkastustodistukset on esitettävä Skanskan 
työnjohdolle ennen työskentelyn aloittamista. 
 
Ennen kuin aloitat koneen tai muun teknisen laitteen käytön, täytyy sinulla tarkistaa sen 
kunto ja tarvittavien turvalaitteiden toimintakyky. Skanskan työmailla käytetyissä 
puomilavoissa on oltava toimiva puristumissuojaus. 
 
Lisäksi sinun on: 

 tankattava työajoneuvo ainoastaan tankkaukseen tarkoitetussa paikassa ja 
sammutettava se tankkauksen ajaksi 

 varmistettava, että käyttämässäsi työajoneuvossa tai työkoneessa on 
asianmukaiset tarvikkeet vuotovahinkojen varalta 
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 varmistettava, että mahdolliset muut matkustajat ovat valtuutettuja oleskelemaan 
työmaalla ja että he käyttävät ainoastaan sallittuja istuimia ajoneuvossa 

 pysäköitävä työajoneuvo sille osoitettuun paikkaan. 

Kaivutyöt 
 Kaivutöissä tai niiden lähellä työskentelevien tulee noudattaa työmaan kaivutöistä 

vastaavan henkilön ohjeita. 
 Vain valtuutettu henkilöstö saa oleskella kaivannoissa, ja kaivannoissa olevien 

henkilöiden määrä on pidettävä mahdollisimman pienenä. 
 Pidä kaivantojen poistumisreitit esteettöminä. 

Matkapuhelimen käyttö ja äänilaitteistot 
Sinun tulee koko ajan kiinnittää tarkasti huomiota työtehtävääsi ja 
ympäristöösi. Siksi matkapuhelimia ja mobiililaitteita tulee käyttää 
vastuullisesti. Noudata seuraavia määräyksiä:  

 Kun käytät matkapuhelinta tai tablettia, seiso käytön aikana 
turvallisessa paikassa. 

 Ajoneuvojen, koneiden tai nostureiden kuljettajat voivat käyttää 
puhelinta hands free -laitteiston avulla lyhyisiin työpuheluihin.  

 Kuljettaja voi viestiä muun henkilöstön kanssa tietyn työtehtävän 
yhteydessä hands free -laitteiston avulla, jos riskiarvioinnilla on 
osoitettu, että tämä parantaa työtehtävän turvallisuutta.  

 Yksityinen käyttö on ajoitettava pääasiassa tauoille. 
 Äänilaitteistojen (radion, radiolla varustettujen kuulosuojaimien, 

MP3-soittimien tai muiden vastaavien laitteiden) käyttäminen on sallittua vasta 
riskinarvioinnin jälkeen ja ainoastaan Skanskan työnjohdon luvalla  

Säännöt kaikkien viihtyvyyden takaamiseksi 

Monimuotoisuus ja osallistaminen 
Tavoitteenamme on, että Skanskan työmailla on avoin ja osallistava työilmapiiri, jossa 
kaikkien osaamista ja kokemusta hyödynnetään. Olet omalta osaltasi toiminnallasi 
vastuussa siitä, että työmaalla kaikkia kohdellaan hyvin, jokainen tuntee itsensä 
kunnioitetuksi ja pystyy olemaan työssä oma itsensä. 
 
Jos epäilet eettistä väärinkäytöstä tai olet joutunut itse sopimattoman käytöksen, kuten 
häirinnän tai loukkaavan kohtelun, kohteeksi, kehotamme sinua toimimaan heti. Käänny 
ensisijaisesti Skanskan työnjohdon, esimiehesi tai HR-yhteyshenkilön puoleen. Jos haluat 
pysyä anonyyminä, voit ottaa yhteyttä Skanskan eettiseen neuvostoon. Yhteystiedot löydät 
osoitteesta group.skanska.com/reportconcern. 

Järjestys ja siisteys 
Olet vastuussa siitä, että suoritat työsi niin, ettei siitä aiheudu riskejä sinulle tai muille 
työmaalla oleskeleville. Tämä tarkoittaa, että: 

 säilytät työmateriaaleja ja työkaluja turvallisesti niille tarkoitetussa paikassa, jotta 
ne eivät voi kaatua, pudota, siirtyä paikaltaan tuulen mukana tai muuten aiheuttaa 
riskejä muille 

 et tuki yhdysväyliä, kuten kuljetus- ja poistumisteitä 
 pidät työskentelyalueesi siistinä ja ylläpidät siisteyttä jatkuvasti päivän aikana 
 lajittelet jätteet niille tarkoitettuihin paikkoihin ja varmistat, että vaarallinen jäte 

lajitellaan ja käsitellään asianmukaisesti 
 pysäköit ajoneuvon sille osoitettuun paikkaan.  
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Alkoholi ja huumeet 
Skanskan työmailla on kiellettyä olla alkoholin tai huumeiden vaikutuksen alaisena. 
Työmaalla ei myöskään saa säilyttää, välittää tai nauttia alkoholia mihinkään 
vuorokaudenaikaan. Alkoholin tai huumeiden vaikutuksen alainen henkilö poistetaan 
viipymättä työmaalta, ja sen jälkeen ryhdytään tarvittaviin toimiin. Alkoholi- ja 
huumetestejä voidaan suorittaa.  
 
Ota välittömästi yhteyttä työnjohtoon, jos epäilet, että joku on työmaalla alkoholin tai 
huumeiden vaikutuksen alaisena. 
 
Tupakointi 
Kukaan ei saa altistua tahattomasti tupakansavulle. Siksi tupakointi on sallittua ainoastaan 
ulkona Skanskan työnjohdon määräämillä alueilla. Tämä koskee myös sähkösavukkeita. 
 
Valokuvaus ja sosiaalinen media 
Joillain Skanskan työmailla valokuvaus on kielletty, jos kuvia käytetään ulkoisessa käytössä. 
Sinun tulee tarkistaa kunkin työmaan käytäntö työnjohdolta. Yleisesti ottaen on 
noudatettava seuraavia periaatteita: 

 Osoita kunnioitusta muita ihmisiä kohtaan ja kysy heiltä lupa, ennen kuin 
valokuvaat ketään. 

 Pidä aina Skanskan ja työtovereidesi etu mielessäsi, ennen kuin levität tai jaat 
kuvia sosiaalisessa mediassa. 
 

Alaikäiset työmaalla 
Vain 16 vuotta täyttäneet henkilöt saavat työskennellä Skanskan työmailla. Jos olet 16–18-
vuotias, sinulle osoitetaan oma ohjaaja ja saat suorittaa vain työtehtäviä, joiden riskit on 
arvioitu ja jotka ovat sallittuja alaikäisille 
 
Lemmikkieläimet 
Et saa tuoda lemmikkieläimiä Skanskan työmaille.  

Työmaakohtaiset määräykset 
Tämän asiakirjan määräysten lisäksi työmaalla, jolla tulet työskentelemään, voi olla 
työmaakohtaisia määräyksiä, jotka sinun on tiedettävä ja joita sinun on noudatettava. 
Näitä voivat olla esimerkiksi työmaan työajat, kokous- ja tarkastuskäytännöt sekä 
työmaalogistiikka.  

Toimenpiteet, jos määräyksiä ei noudateta 
Vaadimme, että kaikki työmaalla olevat henkilöt noudattavat Skanska Swedenin yleisiä 
käytännesääntöjä ja turvallisuusmääräyksiä. Jos rikot näitä sääntöjä ja määräyksiä, sinut 
voidaan poistaa työmaalta. Vakavissa rikkomuksissa voidaan määrätä uhkasakko tai 
ryhtyä työoikeudellisiin toimiin. 
 
 

Mikään ei ole tärkeämpää kuin sinun ja 
muiden ihmisten terveys ja turvallisuus.  

Tee työtä muista välittäen – me 
Skanskassa työskentelemme turvallisesti 
tai emme ollenkaan! 


