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Töissä satama-alueella
Kulkulupa ja käynti satamaan
Pääsy Saimaan Satamat Oy:n alueelle edellyttää kulunvalvontajärjestelmän mukaista kulkulupaa. Kulkuluvan myöntäminen vaatii täytetyn ja allekirjoitetun kulkulupahakemuksen
toimittamista Saimaan Satamat Oy:lle. Kulkulupahakemuksen hyväksymisen jälkeen toimitetaan satama-alueen porttikoodi kulkuluvan haltijalle.
Kulkuluvan haltija vastaa itse kulkuluvastaan ja porttikoodin jakamisesta omille toimijoilleen. Kulkuluvan haltija on myös itse vastuussa mahdollisista porttikoodin väärinkäyttötapauksista.
Jos kulkuluvassa esiintyy ongelmia, joita isäntäyritys ei pysty ratkomaan, voit selvittää
asiasi satamatoimistossa, jossa sinulle voidaan harkinnanvaraisesti myöntää kertaluontoinen kulkulupa.
Satama-alueen yritysten vastuut
Satama-alueella toimivien yritysten, niiden henkilöstön sekä yrityksen vierailijoiden tulee noudattaa Saimaan Satamat Oy:n turva- ja turvallisuusohjeistusta, satamajärjestyksen
määräyksiä, Saimaan Satamat Oy:n toiminnallisen ympäristöluvan ehtoja ja määräyksiä
sekä muita Saimaan Satamat Oy:n antamia ohjeita ja määräyksiä.
Henkilöstön, vierailijoiden ja alihankkijoiden perehdyttäminen on isäntäyrityksen/työn tilaajan vastuulla. Jokaisen satama-alueen yrityksen tulee luoda yritykselleen turvallisuussuunnitelma, joka sisältää mm. ohjeet työntekijöiden työturvallisuudesta, heidän riittävästä turvallisuusperehdytyksestä sekä toimimisesta hätätilanteessa. Satama-alueen yhteisiä turvallisuusasioita käsitellään vähintään kerran vuodessa työturvallisuus kokouksessa Saimaan Satamat Oy:n johdolla.
Urakoitsijat
Satama-alueella suoritettaviin töihin saatetaan vaatia erillinen lupa. Varmista toimeksiantajaltasi tarkemmat ohjeet työhösi liittyen. Lupa tai ilmoitus Saimaan Satamat Oy:lle vaaditaan esimerkiksi sukellukseen tai vedenalaisiin töihin sekä tulitöihin.

Turvavarusteet
Satama-alueen lastinkäsittely- ja varastoalueilla työskenneltäessä ja liikuttaessa on käytettävä CE-merkittyä näkyvää varoitusvaatetusta (Vna 633/2004) sekä turvajalkineita ja suojakypärää (CE EN 397). Suojakypärää ei tarvitse käyttää työkoneiden ja ajoneuvojen sisätiloissa.
Nopeusrajoitukset
Satama-alueella nopeusrajoitus on 30 km/h. Satama-alueella noudatetaan normaaleja liikennesääntöjä ja –merkkejä. Liikennesääntöjen rikkomuksesta seuraa huomautus sekä
mahdollisesti kulkuluvan väliaikainen tai pysyvä peruuttaminen.

Liikenne satamassa
Varo tasoristeyksiä. Satama-alueella on useita tasoristeyksiä joita ei ole merkitty varoituslaittein. Muista varoa - juna ei väistä!
Kulkiessasi laiturialueella pyri kulkemaan keltaisella maalattua kulkuväylää pitkin äläkä
kulje läheltä oven suita tai varaston kulmia. Vältä myös purkavien ja lastaavien alusten lastinkäsittelyn vaikutuspiiriä. Lastausta tai purkausta suorittavien aluksien ja varastojen väliset työtilat on tarkoitettu ainoastaan ahtaustoimintaan. Kaikki ylimääräinen liikenne on kyseisillä alueilla kielletty. Siirtymiset sataman osasta toiseen tulee suorittaa ensisijaisesti
tausta-alueella olevia liikenneväyliä pitkin, eikä laiturialueita hyväksi käyttäen, ellei työtehtävä nimenomaan sitä vaadi.
Pysäköinti
Laiturille pysäköitäessä ajoneuvon kuljettaja on itse vastuussa ajoneuvolle mahdollisesti
tapahtuvista vahingoista.
Muista satamassa:
-

Noudata liikennesääntöjä.
Huomioi ympäristöäsi.
Vältä jalankulkua satama-alueella.
Älä kulje kännykkä korvalla.
Varo tasoristeyksiä ja rautateitä.
Työkoneen kuljettajat eivät välttämättä huomaa sinua – väistä aina!
Ilmoita havaitsemasi vaaratilanteet sataman toimistoon, puh. +358 (0)500 401
6127, tai +358 (0)50 469 8791.
Hätätilanteessa:
Soita 112.

-

Noudata nopeusrajoituksia: max. nopeus 30 km/h.
Jalankulku vain merkityillä kulkuväylillä.
Siirry sataman osasta toiseen ensisijaisesti tausta-alueella olevia liikenneväyliä pitkin eikä laiturialueita hyväksi käyttäen, ellei työtehtävä sitä vaadi.
Lastausta tai purkausta suorittavien alusten ja varastojen väliset työtilat on tarkoitettu vain ahtaustoimintaan eli muu liikenne näillä alueilla on kielletty.
Noudata erityistä varovaisuutta ovien ja oviaukkojen läheisyydessä sekä rakennusten kulmissa.
Tarpeeton oleskelu purku- ja lastausalueilla on kiellettyä.
Puhdista ajoneuvo ja perävaunu ennen satama-alueelle saapumista. Lajittele roskat
ja jätteet asianmukaisiin jäteastioihin. Kuljettaja vastaa lukituslaitteen tai -kiilojen
käytöstä lastausalueilla. Ajoneuvon korjaustyöt satama-alueella on kielletty.

Valokuvaus
Valokuvaus satama-alueella on sallittu vain Saimaan Satamat Oy:n myöntämällä luvalla.

