OHJE TAVARANTOIMITTAJILLE /
KULJETTAJILLE
Saapuvan tavaran toimitukset
ja kuormien purkaminen
Elementit-E Oy:n työmailla
sekä tehdasalueella
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OHJEET TOIMITUKSISTA JA KUORMIEN PURKAMISESTA
Kalusto ja kuorma
Aliurakoitsijan, tavarantoimittajan ja kuljetusliikkeen (myöhemmin toimittajan) tulee
noudattaa työmaan antamia ohjeita. Toimittaja/kuljettaja tarkistaa työmaateiden ja
purkupaikkojen kunnon ennen toimittamista ja varmistaa, että työmaan purkukalustoa
voidaan käyttää lastin purkamiseen.
Toimittajan tulee noudattaa tilaajan ohjeita materiaalien pakkaamisesta, merkitsemisestä ja
lastausjärjestyksestä. Toimittaja vastaa aina siitä, että työmaalle ja tehtaalle toimitettavat
materiaalit on lastattu oikein ja ne ovat turvallisesti purettavissa.
-

Nippujen välissä ei ole lunta tai jäätä eivätkä materiaalit eivät ole jäätyneet kiinni
toisiinsa.
Talvella muoviin pakattavissa materiaaleissa käytetään esim. karhennettua muovia tai
kumilevyjä aluspuiden alla, jotta kitka paranisi.
Nippujen ja lavojen tulee aina kestää trukkikäsittely ja nosto nosturilla.

Toimittaja varmistaa, että todellinen paino vastaa rahtikirjaan / lähetysluetteloon merkittyä
painoa. Kuljettajan on pyydettävä tilaajalta vastaanottokuittaus rahtikirjaan kuorman
purkamisen jälkeen.
Saapuminen työmaalle tai tehtaalle
Varaston vastaanottoaika tehtaalla on maanantaista perjantaihin klo 7.00 – 16.00.
Työmaatoimituksista sovitaan työnjohdon kanssa etukäteen.
Sovittu saapumisaika merkitään rahtikirjaan. Kuormaa ei saa purkaa sovitun
saapumisajan ulkopuolella (esim. ilman vastaanottoa). Tilaajalla on oikeus kieltäytyä
vastaanottamasta työmaalle väärään aikaan saapuvaa kuormaa.
Työmaalle saapuessaan kuljettajan tulee ilmoittautua työmaatoimistoon ja tehtaalla tavaran
vastaanottoon. Kuorma voidaan purkaa vain tilaajan osoittamaan paikkaan.
Suojavälineet
Työmaan ja tehtaan turvallisuusmääräykset henkilökohtaisten suojavälineiden käytöstä
koskevat myös kuljettajia.
Työmaalla ja tehdasalueella on aina käytettävä:
-

Leukahihnallista suojakypärää
Työhön soveltuvia suojakäsineitä
Turvajalkineita
Heijastavaa varoitusvaatetta vähintään vartalon yläosassa
Kuvallista henkilökorttia, johon on merkitty veronumero.
Työmaalla (ei pakollista tehdasalueella) on käytettävä myös silmäsuojaimia.

Kuorma-autossa tulee olla toimiva peruutushälytin.
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Kuorman purkamisen riskinarviointi
Kuljettaja arvioi yhdessä vastaanottajan kanssa kuorman purkamisen mahdollisesti liittyvät
vaarat ennen aloitusta ja miettivät väistämissuunnan siltä varalta, että kuorma lähtisi
siirtymään kuormasiteitä avattaessa.
Kuljettajan on tarkistettava kuorman tasapaino ja varmistettava, ettei kuorma ole
kuljetuksen aikana siirtynyt tai hajonnut.
Mahdolliset vauriot tavarassa tai pakkauksissa merkitään siirtoasia-/kuormakirjaan kohtaan
varaumat ja kuljettaja vahvistaa sen allekirjoituksella. Kuljettajan on mietittävä turvallisin
järjestys avata kuormasiteet ja avattava ne aina itse.
Jos kuormaa ei voida toimittajasta johtuvista syistä purkaa työmaalle turvallisesti, se jätetään
purkamatta ja ajatetaan takaisin toimittajalle uudelleenlastattavaksi ja sovitaan uusi
purkuaika.
Toimittajan on huolehdittava, että nostoapuvälineet ovat aina toimintakuntoisia.
Nostoliinoja ei saa käyttää terävien kappaleiden, kuten metallipalkkien, nostamiseen.
Esineiden putoamisvaara-alueet on rajattava siten, että ulkopuoliset eivät pääse tai joudu
vaara-alueelle.

Vaaratilanteet ja onnettomuudet
Toimittajan / kuljetusliikkeen on ilmoitettava tilaajalle kaikki työmaalla tapahtuneet
työtapaturmat sekä ympäristövahingot.
Ongelmatilanteet
Elementit-E Oy:llä on oikeus poistaa työmaalta ja tehdasalueelta tai estää sinne pääsy
henkilöiltä, jotka eivät noudata annettuja ohjeita. Toimittaja tai kuljetusliike lähettää työhön
toisen työntekijän.
Poistuminen työmaalta
Kuljettaja ja vastaanottaja varmistavat, että kuormankiinnitysvälineet on kiinnitetty oikein
ennen ajoneuvon poistumista. Vastaanottaja antaa ohjeet poistumisreitistä.
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