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Saapumisohje Jaakkoo-Taara Oy, Ruissalontie 4

Autolla: Käänny Ruissalontieltä parkkihallin ajoluiskalle. 
Parkkihallin ovi aukeaa automaattisesti klo 07.30 – 16.15. 
Paikat 1-5 ovat vieraspaikkoja. Paikat 4 ja 5 sisältävät 
sähköauton latauspisteen.
Nouse rappuset ylimpään kerrokseen ja perille päästyäsi soita 
yhteyshenkilöllesi.

Kävellen: Käytä Tukholmankadun puoleista ovea. 
Nouse rappuset ylimpään kerrokseen ja perille päästyäsi 
soita yhteyshenkilöllesi.



Yksikköön saapuessasi ilmoittaudu aina 
vastaanotossa. 
Jokaisella vierailulla on oltava nimetty isäntä.
Liikkuminen ilman isäntää tehdasosastoilla 
kielletty.
Varo liikkuvia koneita, kuljettimia ja trukkeja.
Käytä kuulosuojaimia osastoilla, joilla melu 
ylittää 80 dB.
Pidä saamasi vierailijakortti näkyvällä 
paikalla koko vierailun ajan.
Palauta kortti vierailun päätyttyä.

Ohjeet ja määräykset,
joita tulee noudattaa 

Jaakkoo-Taaran
tehtaiden alueella.

Vierailijan turvallisuusohje

Käytä isäntäsi osoittamia vierailija- 
varusteita ja henkilöstösuojaimia.
Käsienpesu on tehtävä aina kun siirtyy 
tuotantotiloihin. Kädet pestään vedellä ja 
saippualla, tarvittaessa voi käyttää myös 
käsidesiä.
Ovet ja ikkunat on pidettävä suljettuina. 
Sillä estetään lintujen tai muiden eläinten 
pääsy tuotantotiloihin.

1.

Hygieniaohjeet2.

Tupakointi, mukaan lukien 
sähkötupakka, on kielletty 
Jaakkoo-Taara Oy:n koko 
tehdasalueella.

Tupakointi4.

Kulkuavaimet tehdasalueelle ovat 
henkilökohtaisia.
Kulkuavaimet on palautettava työn 
päätyttyä sille henkilölle keneltä avaimet 
on saatu.

Kulkuavaimet5.

Kaikkia Jaakkoo-Taara Oy:n alueella 
liikkuvia pyydetään ilmoittamaan 
tapaturmista, vaaratilanteista tai 
muista turvallisuushavainnoista 
yhteyshenkilölleen.

Turvallisuushavainnot6.

Huomioi nämä!
Valokuvaaminen ja videointi ilman 
asianomaista lupaa kielletty.
Päihtyneenä esiintyminen, väkijuomien 
ja muiden huumaavien aineiden 
nauttiminen on tehdasalueella kielletty.
Paikoitus sallittu vain merkityillä 
P-alueilla.

Tuotantotiloissa ruokailu ja kaikenlaisten 
eväiden syönti on kielletty.
Lasipullojen ja muiden lasiesineiden 
tuominen tuotantotiloihin on kielletty.
Tuotantotiloissa purukumin ja nuuskan 
käyttö on kielletty.

Ruokailu3.

Pese
kätesi

Tupakointi 
kielletty

Käytettävä
kuulonsuojaimia

Toimintaohje
onnettomuuden varalle

1. Soita hätänumeroon 112.
2. Ilmoita nimesi, kerro tarkka osoite ja  
 paikkakunta.
3. Kerro, on mitä on tapahtunut.
4. Vastaa kysymyksiin.
5. Toimi annettujen ohjeiden mukaan.
6. Lopeta puhelu vasta luvan saatuasi.
7. Soita uudestaan, mikäli tilanne   
 oleellisesti muuttuu.
8. Opasta palokunta, sairausauto tai poliisi  
 tehtaan portilta onnettomuuspaikalle.

Palovaaratilanne
1. Pelasta vaarassa olevat
2. Sammuta lähimmällä 
 alkusammuttimella
3. Hälytä palokunta yllä
 olevan ohjeen mukaisesti
4. rajoita palo sulkemalla ovet ja ikkunat
5. Opasta palokunta paikalle




