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VAATIMUKSET SAINT-GOBAIN FINLAND OY:N URAKOITSIJOILLE
1.

Työturvallisuuskortti ja tulityökortti
Saint-Gobain Finland Oy vaatii kaikilta tehdasalueella työskenteleviltä työturvallisuuskorttia ja tulitöitä tekeviltä
tulityökorttia. Korttien voimassaolo tarkistetaan turvallisuusperehdytyksen yhteydessä.

2.

Henkilösuojaimet
Urakoitsijoilla tulee olla mukana tarvittavat henkilösuojaimet – nelipistekiinnityksellä varustettu leukahihnallinen
kypärä, vähintään S3-luokan turvakengät, viiltosuojakäsineet työn riskin mukaisesti ja asianmukainen työasu.
Huomiovärinen työasu on tuotantotiloissa suositeltava, varasto- ja ulkoalueilla pakollinen.
Osastokohtaisia lisäsuojaimia ovat kuulonsuojaimet, suojalasit, suojakäsineet ja hengityssuojain. Lisäsuojaimia saa
tarvittaessa myös Saint-Gobain Finland Oy:n henkilökunnalta.

3.

Turvalukot
Jokaisella Saint-Gobain Finland Oy:n toimipisteeseen saapuvalla urakoitsijalla tulee olla oma turvalukko, johon on
merkitty urakoitsijan yhteystiedot – yrityksen nimi, henkilön nimi ja puhelinnumero.

4.

Kemikaalit
Kaikista urakoitsijan Saint-Gobain Finland Oy:n toimipisteisiin tuomista kemikaaleista on löydyttävä pyydettäessä
käyttöturvallisuustiedote. Kaikki alueelle tuodut kemikaalit on myös vietävä pois – niitä ei saa jättää toimipisteeseen,
ellei kyseessä ole jäte.

5.

Työkalut
Urakoitsijan työkalujen tulee olla turvallisia ja tarkastettuja. Puukkojen sijasta käytettävä turvaveitsiä (lukkiutumaton ja
katkeamaton terä).

6.

Putoamisvaaralliset työt





A-tikkaiden tulee olla hyvässä kunnossa. Voimaa vaativat ja hitsaustyöt kiellettyjä A-tikkailla suoritettavaksi
Henkilönostimien korissa käytettävä turvavaljaita
Työtelineet on tarkastettava ennen käyttöä ja yli 2m korkeissa telineessä on oltava telinekortti, johon on merkitty suurin
sallittu kuorma, tarkastajan ja hyväksyjän nimi, sekä tarkastus- ja purkupäivämäärät.
Valjaiden ja putoamissuojaimien tulee olla tarkastettu ulkopuolisen tarkastajan toimesta viimeisen 12 kk:n sisällä.
Valjaissa ja putoamissuojaimissa on oltava merkintä tarkastuksesta.
Nostureiden ja henkilönostimien on oltava tarkastettu ulkopuolisen tarkastajan toimesta viimeisen 12 kk:n sisällä.
Laitteista on löydyttävä merkintä tarkastuksesta. Nostureita ja nostimia saavat käyttää ainoastaan niihin koulutuksen ja
opastuksen saaneet henkilöt.




7. Sähkötyöt
Sähkötöissä tulee olla nimettynä sähköalan ammattihenkilö työnaikaisen sähköturvallisuuden valvojaksi. Sähkötöitä
tekevillä tulee olla SFS6002 sähköturvallisuuskoulutus ja tarvittaessa ATEX- sekä jännitetyökoulutus. Sähkötöitä tekevillä
tulee olla voimassa oleva EA-koulutus.
7.

Riskien arviointi
Saint-Gobain Finland Oy edellyttää kaikissa suuremmissa projekteissa urakoitsijoilta ennalta valmisteltua työn
turvallisuussuunnitelmaa (14 vrk). Suunnitelmaan on sisällytettävä työn eri vaiheet ja niihin liittyvät riskit sekä
toimenpiteet riskien minimoimiseksi. Suunnitelmassa on otettava kantaa myös työssä mahdollisesti syntyviin jätteisiin.
Suunnitelman muoto on vapaa, mutta sen laatimiseen voi käyttää apuna esimerkiksi TTK:n lomakepohjaa.

