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TURVALLISUUSOHJE KYLMÄKUORMAUS  
 
Tätä laitetta ei saa käyttää: 
Kokemattomat, ajokortittomat, alkoholin tai muun huumaavan aineen vaikutuksen alaisena olevat henkilöt. 
Sekä henkilöt, joiden henkinen, fyysinen tai aisteihin pohjautuva toimintakyky on tavanomaista heikompi. 

Tätä laitetta voi käyttää henkilöt, jotka ovat saaneet asianmukaisen opastuksen kyseisen 
tai vastaavanlaisen laitteen käyttöön ja täten ymmärtävät laitteen käyttöön liittyvät 
turvallisuusohjeet- ja riskit. 

NCC Industryn työkohteissa käytetään aina: 
• Suojakypärää, jossa on vähintään 3-pisteleukahihna, jos louhinta tai murskaus on käynnissä 
• Turvajalkineita, joissa on kärki- ja pohjavahvistus, sekä kengät ovat nilkkaa tukevat 
• Huomiovaatteita, joiden heijasteluokka on vähintään 2 
• Silmäsuojaimia silloin, kun tapaturman vaara on olemassa 
• Kuulonsuojaimia, jos ympäristön melutaso tilapäisestikin ylittää 85 dB 
• Hengityssuojaimia, ja muita työvaihekohtaisesti vaadittuja suojavälineitä. 

 
Turvallisuuden perusasioita: 

• Huomioi ajaessasi erityisesti alueella olevat rintaukset, jyrkänteet ja vesialtaat 
• Varmista aina, että läsnäolosi työmaalla on tiedostettu. Älä liiku tarpeettomasti koneiden ja lait-

teiden läheisyydessä 
• Kuorma-autoissa ja muissa yli 5t painavissa koneissa tulee olla aina toimiva peruutushälytin. 

Sekä kamera tai sitä vastaava lisälaite, jos koneen ympärille jää katvealueita. 
• Konetta käyttävä yritys vastaa työntekijöidensä perehdytyksestä ja osaamisen varmistamisesta 
• Kuormaajien ja muiden koneiden käyttö on sallittua vain työnantajan luvalla 
• Varmistu että käyttämäsi kone on toimintakuntoinen 
• Koneissa ja autoissa tulee olla valot, jos näkyvyys ei ole riittävä 

 
Turvallisuushavainnot, tapaturmat ja epäkohdat 

• Viallisen tai puutteellisen laitteen/koneen käyttö ehdottomasti kielletty ja siitä välittömästi il-
moitettava NCC:n vastuuhenkilölle (yhteystiedot kiviainesalueen opastetaulussa). 

• Havaitut puutteet tai vaaratilanteet työolosuhteissa, -menetelmissä tai -välineissä on vaaran ra-
joittamiseksi tehtyjen välittömien toimenpiteiden jälkeen ilmoitettava yhteyshenkilölle. 

• Jokaisella kiviainesalueella työskentelevällä henkilöllä on velvollisuus huolehtia omasta ja työ-
tovereiden turvallisuudesta. 

 
MUISTA NÄMÄ! 

1. Turvallisuus alkaa minusta  
– ota vastuu!  

 
2. Pelasta työkaverisi  

– ilmoita havaitsemastasi epäkohdasta! 
 
3. Tuumaa hetki ennen kuin toimit  

– tarkista oma ja muiden turvallisuus!  
 
4. Turvallisuus on ammattitaitoa  

– ole ylpeä onnistumisista ja jaa kiitosta!  
 
 

Tällä kiviainesalueella on erityisesti huomioitava: 
 
____________________________________ 
 
____________________________________ 
 
 
Tervetuloa tehokkaalle ja turvalliselle kiviainesalueelle! 
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TURVALLISUUSVELVOLLISUUDET 

 

Ryhtyessään käyttämään kylmäkuormauskonetta asiakas hyväksyy NCC:n asettamat ehdot sekä sitoutuu nou-
dattamaan turvallisuusohjeita. 

 

NCC:llä on oikeus saada selvitys asiakasyrityksen ja sen aliurakoitsijoiden kiviainesalueella käyttämistä työn-
tekijöistä sekä heille annetusta opastuksesta ja perehdytyksestä.  

 
 

Tämä turvallisuusohje katsotaan toimitetuksi asiakkaalle, kun se on lähetetty NCC:n sähköpostista asiak-
kaan ilmoittamaan sähköpostiin.  


