Skanska päivittää hankinnan asiakirjoja. Päivitetyt hankinnan asiakirjat otetaan käyttöön 1.1.2018.

Suurimmat muutokset liittyvät henkilötietojen tallettamiseen, saatavien siirtämiseen ja vastuuvakuutuksen minimikorvausmäärään. Pienempiä muutoksia on tehty mm. kiellettyjen aineiden listalle, erimielisyyksien ratkaisemiseen ja kuorman purun turvallisuuteen.
Tässä koottuna kaikki asiakirjoihin tehdyt muutokset:
Muutokset Skanskan vakiosopimusehdot aliurakassa –asiakirjassa:
Kohta 3.1.4 Urakoitsijan työntekijöitä ja aliurakoitsijan käyttöä koskevat rajoitukset ja vaatimukset (kohta Lakia lähetyistä työntekijöistä valvoja viranomainen)


Lisätty maininta siitä, että urakoitsija on velvollinen ilmoittamaan Aluehallintovirastolle lain edellyttämät tiedot.

Kohta 9.1 Urakoitsijan vakuutukset


Nostettu urakoitsijan toiminnan vastuuvakuutuksen minimikorvausmäärä 1.000.000 euroon.

Kohta 10.1 Urakkahinnan maksaminen


Lisätty maininta siitä, että urakoitsijalla ei ole oikeutta siirtää sopimukseen perustuvia oikeuksiaan kolmannelle
osapuolelle ilman tilaajan suostumusta. Urakoitsijan saatavien siirtäminen edellyttää tilaajan suostumuksen ja
erikseen laadittavan sopimuksen tilaajan, urakoitsijan ja rahoituslaitoksen välille.

Kohta 10.2 Työturvallisuuteen kannustaminen ja työturvallisuusmaksuerä


Skanskan verkkokoulu on uudelleen nimetty Skanskan perehdytysportaaliksi.

Kohta 15. Henkilötietojen tallettaminen Skanskan sähköisiin toimittaja- ja työntekijärekistereihin


Kokonaan uusi kohta, jonka teksti kuuluu seuraavasti:
Skanska tallettaa toimittajien yhteyshenkilöiden henkilötietoja (nimi, asema yrityksessä, puhelinnumero) sähköiseen toimittajarekisteriin. Urakoitsija vahvistaa, että on pyytänyt työntekijöiltään suostumuksen ilmoittamiensa yhteyshenkilöiden henkilötietojen tallettamiseen Skanskan sähköiseen toimittajarekisteriin.
Skanska tallettaa urakoitsijan työntekijöiden henkilötietoja sähköiseen työntekijärekisteriin. Urakoitsija vahvistaa, että on pyytänyt työntekijöiltään suostumuksen henkilötietojen tallettamiseen Skanskan sähköiseen työntekijärekisteriin.

Kohta 16. Erimielisyydet ja niiden ratkaiseminen


Lisätty uusi alakohta 16.1 Sovellettava laki, jonka tekstissä kerrotaan että sopimukseen sovelletaan Suomen
lakia pois lukien sen lainvalintaa koskevat säännökset.

Muutokset Skanskan vakiosopimusehdot materiaalihankinnassa –asiakirjassa:
Kohta 4. Kauppahinnan suorittaminen


Lisätty maininta siitä, että Myyjällä ei ole oikeutta siirtää sopimukseen perustuvia oikeuksiaan kolmannelle
osapuolelle ilman ostajan suostumusta. Myyjän saatavien siirtäminen edellyttää ostajan suostumuksen ja erikseen laadittavan sopimuksen ostajan, myyjän ja rahoituslaitoksen välille.

Kohta 8. Vakuutukset


Nostettu myyjän vastuuvakuutuksen minimikorvausmäärä 1.000.000 euroon.

Kohta 13. Henkilötietojen tallettaminen Skanskan sähköiseen toimittajarekisteriin


Kokonaan uusi kohta, jonka teksti kuuluu seuraavasti:
Skanska tallettaa toimittajien yhteyshenkilöiden henkilötietoja (nimi, asema yrityksessä, puhelinnumero) sähköiseen toimittajarekisteriin. Myyjä vahvistaa, että on pyytänyt työntekijöiltään suostumuksen ilmoittamiensa
yhteyshenkilöiden henkilötietojen tallettamiseen Skanskan sähköiseen toimittajarekisteriin.

Kohta 14. Erimielisyyksien ratkaiseminen


Lisätty uusi alakohta 11.1 Sovellettava laki, jonka tekstissä kerrotaan, että sopimukseen sovelletaan Suomen
lakia pois lukien sen lainvalintaa koskevat säännökset.

Muutokset Skanskan työturvallisuus-, ympäristö-, tuote ja logistiikkavaatimukset aliurakassa –asiakirjassa:
Kohta 1.1 Työn vaarojen arviointi ja hallinta


Turvallisuuspakka nimetty uudelleen Skanska-pakaksi.

Kohta 1.2 Henkilösuojaimien käyttö


Suojakäsineisiin liittyen poistettu sana ’työskennellessä’.



Lisätty heijastavaan varoitusvaatteeseen liittyen määritelmä ’vähintään vartalon yläosassa’.

Kohta 1.4 Perehdytys ja pätevyydet


Lisätty kohdan alkuun seuraavat maininnat:

Tilaajan on päätoteuttajana ilmoitettava tiedot kaikista yhteisellä rakennustyömaalla työskentelevistä henkilöistä verohallinnolle. Urakoitsija on velvollinen ilmoittamaan työmaalle omien työntekijöidensä osalta verottajan vaatimat tiedot viimeistään perehdytystä edeltävän päivänä.
Kohta 1.6 Korkealla työskentely ja putoamisvaarat


Poistettu maininnat ’anti crush device, esim. SkyGuard, SkySiren tai vastaava’.

Kohta 1.10 Peruutushälyttimet, peilit, varoitusvilkut, polttoainesäiliöt


Lisätty maininta, että tilaaja suosittelee peruutuskameroiden käyttöä ajoneuvoissa.



Poistettu maininta siitä, että koneissa olla lisäksi peilit molemmin puolin ohjaamoa.

Kohdat 1.11 Työpukit ja 1.12 Tasotikkaat


Poistettu sanat ’rakennusyritysten yhteisen’ tikas- ja työpukkiohjeeseen liittyen.



Muokattu linkkiä siten, että se avaa suoraan Skanskan ulkoisilla sivuilla olevan tikas- ja työpukkiohjeen.



Poistettu tarkemmat turvallisuusvaatimukset työpukeille ja tasotikkaille (jotka siis esitetty tikas- ja työpukkiohjeessa).

Kohta 2. Vaatimukset käytettävistä tuotteista ja materiaaleista


Lisätty kiellettyjen aineiden listalle Nonyylifenoli (84852-15-3) ja Nonyyli fenolietoksylaatti (127087-87-0)

Kohta 3.2 Saapuminen työmaalle

Lisätty maininta, että kuormaa ei missään olosuhteissa saa purkaa muualle kuin tilaajan osoittamaan purkupaikkaan.
Kohta 3.3 Suojavälineet

Lisätty heijastavaan varoitusvaatteeseen liittyen määritelmä ’vähintään vartalon yläosassa’.


Lisätty maininta, että lisäksi tilaaja suosittelee peruutuskameroiden käyttöä ajoneuvoissa.

Kohta 3.7 Poistuminen työmaalta

Kokonaan uusi kohta, jonka teksti kuuluu seuraavasti:
Kuljettajan on yhdessä tilaajan kanssa varmistettava, että kaikki kuormankiinnitysvälineet on kiinnitetty oikein
ennen ajoneuvon poistumista työmaalta. Kuljettajan on noudatettava tilaajan antamia ohjeita poistumisreitistä.
Lisäksi Skanskan työturvallisuus-, ympäristö-, tuote ja logistiikkavaatimukset aliurakassa –asiakirjan liitteisiin on päivitetty uusi versio työn turvallisuussuunnitelmasta (TTS).
Muutokset Skanskan työturvallisuus-, ympäristö-, tuote ja logistiikkavaatimukset materiaalihankinnassa –asiakirjassa:
Kohta 1. Vaatimukset käytettävistä tuotteista ja materiaaleista


Lisätty kiellettyjen aineiden listalle Nonyylifenoli (84852-15-3) ja Nonyyli fenolietoksylaatti (127087-87-0)

Kohta 2.2 Saapuminen työmaalle

Lisätty maininta, että kuormaa ei missään olosuhteissa saa purkaa muualle kuin ostajan osoittamaan purkupaikkaan.
Kohta 2.3 Suojavälineet

Lisätty heijastavaan varoitusvaatteeseen liittyen määritelmä ’vähintään vartalon yläosassa’.


Lisätty maininta, että lisäksi tilaaja suosittelee peruutuskameroiden käyttöä ajoneuvoissa.

Kohta 2.7 Poistuminen työmaalta

Kokonaan uusi kohta, jonka teksti kuuluu seuraavasti:
Kuljettajan on yhdessä tilaajan kanssa varmistettava, että kaikki kuormankiinnitysvälineet on kiinnitetty oikein
ennen ajoneuvon poistumista työmaalta. Kuljettajan on noudatettava ostajan antamia ohjeita poistumisreitistä.

