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1.

JOHDANTO

Kemin Satama Oy:n laatiman toimintaohjekirja on tarkoitettu ensimmäistä kertaa tai
harvoin satamassa asioiville kuljettajille sekä kuljetuksen toimeksiantajille ja
Sataman alueella työskenteleville yrityksille.
Ohjeita laadittaessa on otettu huomioon muun ohella uusimmat satamien turva- ja
työturvallisuussäädökset. Ohjeita täydennetään ja kehitetään saatujen kokemusten
ja havaittujen tarpeiden mukaisesti sekä säädösten ja määräysten muuttuessa.
Satamassa liikkujan toimintaohje käsittelee sataman kuluvalvonnan toimintaa ja
satamansisäistä liikennettä. Toimintaohjekirja pitää sisällään myös Kuormaautoliikenteen yleisen satama- asiointiohjeen ( Liite 1 ), työmaaohjeita, käsittelee
sataman toimintaperiaatetta, turvallisuutta, työturvallisuutta ja ympäristöasioita.
Satamajärjestys, lait, asetukset ja säännökset määräävät toiminnoista Kemin
Satama Oy:n alueella.
Kemin Satama Oy:n alueella toimivat urakoitsijat kouluttavat omat uudet henkilönsä
sataman toimintajärjestelmän kuuluvien laadun, ympäristön, turvallisuuden ja
työturvallisuuden mukaisiin toimintoihin. Koulutus koskee sellaisia henkilöitä, jotka
tulevat sataman alueelle.

2.

SATAMAN TOIMINTAPERIAATE

Kemin Satama Oy palvelee erinomaisena vienti- ja tuontisatamana ja koostuu Ajoksen ja
Veitsiluodon satama-alueista. Ajoksen satamaan kuuluu osana myös öljysatama.
Ajoksen sataman kautta on mahdollisuus tuoda öljytuotteita, kemikaaleja, lipeää sekä bulktuotteita kuten raakapuuta, haketta, paperin täyteaineita.
Vientipuolella Ajos soveltuu metsäteollisuuden tuotteiden paperin, kartongin,
sahapuutavaran sekä metalliteollisuuden tuotteiden vientiin. Ajoksesta on myös
mahdollisuus viedä bulk-tuotteita.
Veitsiluoto toimii tuonnin osalta lähinnä Stora Enson Veitsiluodon tehtaan raaka-aineiden
tuontisatamana. Satamaan tuodaan pääasiassa raakapuuta ja paperin täyteaineita sekä
jonkin verran kemikaaleja konteissa.
Kemin Satama Oy toimii sille myönnettyjen ISO - 9001, ISO - 14001 ja OHSAS - 18001
sertifikaattien mukaisesti ja ylläpitää jatkuvasti vuorovaikutusta satamassa toimivien
sidosryhmien välillä. Kemin Satama Oy panostaa toiminnan jatkuvaan kehittämiseen ja
parantamiseen.

3.

KULKULUPAKÄYTÄNTÖ

Ajoksen satamaan johtaa yksi liikenneväylä. Satama-alueen fyysiset rajaukset on
toteutettu aidoin ja portein. Ajoksen pääportti on automaattisen kulunvalvonnan piirissä.
Liikkuminen satama-alueella on aina luvanvaraista ja vaatii kulkuluvan.
Kulkulupahakemuksen käsittely ja luvan myöntäminen tapahtuu Kemi Shippingin
toimistorakennuksessa sijaitsevassa kulunvalvontapisteessä p. 040 356 3410.
Stora Enson Veitsiluodon satama-alueella liikkuminen on myös luvanvaraista.
Kulkulupalomakkeet täytetään Stora Enson pääportilla. Lomakkeiden täytön jälkeen
kulkulupa lähetetään Kemin Sataman turvapäällikölle tai varaturvapäällikölle hyväksymistä
varten. Tämän jälkeen lupa syötetään Stora Enson henkilöstön toimesta
kulunvalvontajärjestelmään.

4.

TURVALLISUUS

Kemin Satama Oy:n toiminnan ja alueella toimijoiden turvallisuus on varmennettu
ohjeistamalla ja jatkuvalla seurannalla.
Kemin Satama Oy vastaa omalta osaltaan laiturialueiden, rata-alueiden kunnosta ja
liikennealueista.
Kemin Satama Oy:llä on voimassa olevat ISPS - koodi järjestelmän mukaiset turva-arviot
ja turvasuunnitelmat.
Poikkeama-kortin käyttö. Kemin Satama Oy kiinnittää erityistä huomiota satamassa
työskentelevien turvallisuuteen. Kemin Satama Oy:n palveluprosessien aikainen laadun
seuranta on kunkin työvaiheen tekijän vastuulla.
Toimintaan liittyvistä puutteista ja havainnoista työntekijöiden tulee ilmoittaa välittömästi
esimiehilleen ja täyttää poikkeama-kortti.
Kemin Satama Oy:n alueella työskentelevien eri yritysten työntekijöiden on ilmoitettava
viipymättä havaitsemistaan toimintaan liittyvistä puutteista ja havainnoista Kemin Satama
Oy:n edustajalle.
* toimitusjohtaja
* tekninenpäällikkö
* liikennepäällikkö
* kunnossapitopäällikkö

p. 0400 606 958
p. 040 545 6462
p. 040 5040 466
p. 040 843 0558

Valokuvaaminen ja videoiminen satama-alueella on kielletty ilman Kemin Satama Oy:n
lupaa.

5.

TYÖTURVALLISUUS

Poikkeama-kortin käyttö. Kemin Satama Oy kiinnittää erityistä huomiota satamassa
työskentelevien työturvallisuuteen. Kemin Satama Oy:n palveluprosessien aikainen laadun
seuranta on kunkin työvaiheen tekijän vastuulla.
Toimintaan liittyvistä puutteista ja havainnoista työntekijöiden tulee ilmoittaa välittömästi
esimiehilleen ja täyttää poikkeama-kortti.

Perusnopeusrajoitus satama-alueella on 30 km/h. Satama-alueella liikkujan on
noudatettava liikennesääntöjä ja ohjeita.
Ajo purku-/lastauspaikalle tulee tapahtua merkittyjä reittejä pitkin. ( Liite 2 )
Henkilönäkyvyyden varmistamiseksi Kemin satama Oy edellyttää käytettävän CE merkittyä varoitusvaatetusta.
Sääntöjen rikkominen johtaa kulkuluvan peruuttamiseen.
SÄHKÖTYÖT KEMIN SATAMAN RAKENNUSTYÖMAILLA

Sähkötöitä tekevien tulee tuntea sähköturvallisuuden yleisperiaatteet.
Sähkötöiden määräykset ja luvanvaraisuus
-

Varsinaiset sähkötyöt
• vain sähköalan ammattilainen
• hänellä on oltava sähköturvallisuuskoulutus sekä voimassa oleva kortti
• sähköurakoitsijalla oltava valmius työmaasähköistykseen ja lupa-asiat kunnossa

-

Maallikolle sallittuja toimenpiteitä
• valaisimen lampun ja sytyttimen vaihto
• sulakkeenvaihto ( ei kahvasulake )
• vikavirtasuojakytkimen testaus
• jännitteettömyyden toteaminen hyväksytyllä koettimella
• jotkin korjaus- ja asennustyöt

-

Sähkö on katkaistava ennen työn aloittamista
Varmistettava, ettei sähköä kytketä toimenpiteenaikana

KESKUKSET
• ampeerikoon ja sijoittelun on noudatettava sähköistyssuunnitelmaa
• alakeskukset on suositeltavaa ripustaa esim. seinälle
• varmista, että koteloinnit, keskuskannet, liitäntäkaapelit ja pistorasiat ovat ehjiä
• keskusten käyttö on estettävä työajan ulkopuolella
KAAPELOINTI
• sähkökeskusten väliset kaapelit ja yleisvalaisimien johdot ripustetaan seinälle
• tarvittaessa käytetään nousukuilua tai putkitusta
• ylipitkät kaapelit nipussa ja irti maasta
• kulkutiet ylittävät kaapelit riittävän korkealla
• kulkutien alituksissa kaapelit suojaputkeen riittävän syvälle maapinnan
alapuolelle
• maan pinnalla kulkevat kaapelit helposti havaittavissa
• ulkona olevat pistokytkimet suojattava
• jatko- ja muiden kaapeleiden vaurioituminen estettävä
• sisätiloissa kaapelit ripustetaan seinälle, ovien leikkaavaa vaikutus estettävä
• kaapeleiden vaippojen, pistotulppien, jatkopistorasioiden ja suojakansien oltava
ehjät

TYÖMAAN TURVALLISUUSTARKASTUKSET
• lakisääteiset työmaan viikoittaiset tarkastukset on suoritettava

6.

YMPÄRISTÖASIAT

Kemin Satama Oy:n alueella toimivilta edellytetään sitoutumista ympäristön
pilaantumiseen ehkäisyyn ja ympäristönsuojelun tason jatkuvaan parantamiseen
Kaikkien Kemin Satama Oy:n alueella työskentelevien tulee ilmoituksen saatuaan, tai itse
havaitessaan havainnon / poikkeaman, ryhtyä välittömästi toimenpiteisiin poikkeaman
rajoittamiseksi ja korjaamiseksi. Lisäksi havainnoista on ilmoitettava virka-aikana 7.00 16.00:
* kunnossapitopäällikkö
* tekninenpäällikkö
* liikennepäällikkö
* toimitusjohtaja

p. 040 843 0558
p. 040 545 6462
p. 040 5040 466
p. 0400 606 958

Muina aikoina ilmoitus on tehtävä satamavalvojille ( 24h ) p. 040 548 2065
Jätteet on toimitettava sataman jätehuolto-ohjeen mukaisesti keräysjärjestelyyn.
Ongelmajätteet tulee toimittaa ongelmajätteen keräykseen. ( Jätehuolto - ohje Liite 3 )
Öljyvuotojen mahdollisuus on minimoitava. Polttoaineen ja kemikaalien varastointi ja
käsittely satama-alueella on järjestettävä niin, että haitallisia aineita ei pääse ympäristöön
ja että niistä ei aiheudu maaperän ja vesien pilaantumista eikä terveydellistä haittaa tai
vaaraa.
Mikäli öljyä valuu maahan, tulee likaantunut alue puhdistaa välittömästi ja asiasta on aina
ilmoitettava virka-aikana 7.00 - 16.00 seuraaville henkilöille:
* kunnossapitopäällikkö
* tekninenpäällikkö
* liikennepäällikkö
* toimitusjohtaja

p. 040 843 0558
p. 040 545 6462
p. 040 5040 466
p. 0400 606 958

Muina aikoina ilmoitus on tehtävä satamavalvojille ( 24h ) p. 040 548 2065.

7. Yhteystiedot

SATAMAN NETTISIVUT

http://www.keminsatama.fi/

TOIMITUSJOHTAJA
KUNNOSSAPITOPÄÄLLIKKÖ
LIIKENNEPÄÄLLIKKÖ
TEKNINENPÄÄLLIKKÖ

0400 606 958
040 843 0558
040 5040 466
040 545 6462

KEMIN SATAMAN PÄIVYSTYS VHF
PORTTIVALVOMO
SATAMAVALVOJAT

13
040 356 3410
040 548 2065

KULKULUVAT
KUVAUSLUPA
TULITYÖLUVAT
ATEX LUVAT
ATEX SÄHKÖLUVAT

040 356 3410
0400 606 958 tai 040 5040466
040 8430 558
040 8430 558 tai 040 545 6462
040 8430558 tai 040 545 6462

Paikka:_____________________

Pvm:_______________________

Allekirjoitukset:

Satama:_______________________

Yritys:_______________________

Henkilö:______________________

