Anora Minimi Vaatimukset ulkopuolisille toimijoille
Johdanto

Tämän ohjeen tarkoituksena on kuvata ulkopuolisille Anoralle työskenteleville
toimijoille esitettävät vaatimukset.
Ohjeen tehtävänä on varmistaa että Anora täyttää kaikki oleelliset Työ, Terveys,
Turvallisuus (TTT) ohjeet ja TTT- lainsäädännön vaatimukset täyttyvät.
Tämän ohjeen noudattaminen on perusedellytys ulkoisille toimijoille jotka
työskentelevät Anoralle ja liikkuvat Anoran tiloissa vapaasti.

Vastuut ja
valtuudet

Tehtaanpäällikkö/johtaja on vastuussa:
Varmistaa että Anoran Minimi Vaatimus on otettu käyttöön ja sen mukaan toimitaan.
Osastojen esimiehet ovat vastuussa:
Varmistaa että kaikki oleelliset henkilöt ovat tietoisia tämän ohjeen sisällöstä.
Anoran kontaktihenkilö (joka tilaa ulkopuolisen toimijan ja voi antaa heille luvan
työhön ja liikkumiseen Anoran tiloissa ilman ohjausta) on vastuussa:
• Määrittää tarvittavan työluvan tyyppi (Työlupa, EX-lupa, Tulityölupa,
Säiliötyölupa)
• Perehdyttää ulkoinen toimija työympäristöön ja työskentelyolosuhteisiin,
kuten tässä ohjeessa kuvataan.
• Kouluttaa ulkoinen toimija Anoran turvallisuusohjeiden mukaisesti.
• Todentaa että ulkoisella toimijalla (henkilö) on vaadittava pätevyys ko. työn
suorittamiseen. Dokumentti pätevyydestä (esim. tulityökortti) tulee olla
esitettävissä sitä pyydettäessä.
• Perehdyttää ulkoinen toimija määrättyyn työtehtävään ja
huomioimaan/kouluttamaan siinä esiintyvät erityiset riskit.
Henkilö joka myöntää työluvan Anoran tiloihin:
Henkilöiden nimet jotka voivat myöntää työlupia (Työlupa, EX-lupa, Tulityölupa,
Säiliötyölupa) on kuvattu jokaisen toimipaikan ohjeisiin.
Ulkoinen toimija (jokainen ei Anoralainen henkilö joka suorittaa korjaus,
kunnossapito tai huolto/siivous tehtäviä ulkopuolisen yrityksen lukuun) jonka kanssa
Anoralla on sopimus tehtävän suorittamisesta on vastuussa:
Noudattaa tämän ohjeen ja lainsäädännön vaatimuksia.
Noudattaa Anoran sopimuksessa kuvattuja ohjeita ja periaatteita.
Raportoida turvallisuus- ja ympäristövahingoista sekä läheltäpititilanteista.
Anoran kontaktihenkilö/kunnossapito/Kiinteistöosasto
On vastuussa koulutusdokumenttien säilyttämisestä 1 vuoden ajan.

Anoran Minimi
Vaatimukset

Alla on kuvattu ulkoisia toimijoita koskevat Minimi Vaatimukset.
Kaikki henkilöt jotka kuuluvat ulkoisen toimijan toiminnan piiriin, mukaan lukien
alihankkijat, täytyy noudattaa tämän ohjeen vaatimuksia ja käytäntöjä.

Anoran Minimi Vaatimukset ovat osa Anoran suorittamia sisäisiä auditointeja ja
turvallisuusarvioita.
TÄRKEÄÄ: Tämä on Anoran Minimi Vaatimus – täydentävä ja tiukempi ohjeistus
voidaan määrittä sitä vaativille alueille.

Ulkoisten
toimijoiden
koulutus

Anoran turvallisuuskoulutus ulkoisille toimijoille sisältää seuraavat aihealueet:
• Yleiset toimintaohjeet (vieraskortti, valokuvaus, tupakointi, juominen,
ruokailualueet, hygienia-alueet)
• Anoran Minimi Vaatimukset henkilökohtaisten suojainten käytöstä.
• Vaaralliset kemikaalit ja materiaalit
• Erityisalueet, mukaan lukien ATEX-alueet, säiliöalueet sekä erityisen riskin
omaavat alueet.
• Vaatimukset turvallisuuslukituksille ja -lukitusmerkinnöille, prosessikatkoille
sekä tulitöille.
• Työskentelyalueen merkitseminen
• Hätätilannevalmius mukaan lukien hälytykset, tulipalo, ensiapu, evakointi
sekä poistumistiet kyseisessä toimipaikassa.
• Toimintatavat tapaturmien ja läheltäpititilanteiden osalta.
• Kanssakäynti tuotannon ja Anoran henkilöstön kanssa.
• Riskinarvioinnin suorittaminen.
Koulutus tulee uudistaa vähintään kerran vuodessa. Anoran kontaktihenkilö on
vastuullinen tarkistamaan tarvitseeko ulkoinen toimija turvallisuuskoulutusta tai
täydennyskoulutusta.

Riskinarviointi

Ennen kuin ulkoinen toimija voi aloittaa työt Anoralla, Anoran kontaktihenkilön tulee
harkita liittyykö työhön erityisiä riskejä. Jos työhön liittyy erityisiä riskejä tulee niistä
kertoa ulkoiselle toimijalle.
Anoran kontaktihenkilön tulee varmistaa että työlupa (Työlupa, EX-lupa, Säiliötyölupa,
Tulityölupa) on laadittu kyseiselle työkohteelle (sisältä riskinarvioinnin) ennen töiden
aloitusta.
Työlupa laaditaan seuraavissa tapauksissa:
• korkealla työskentely tai henkilönostaminen (ulko- ja sisätiloissa), korkeus 2 m
tai yli.
• ajoneuvonostureiden käyttö, jollei se jo sisälly johonkin työlupaan
• Jännitetyöt (sähkötyönjohtaja antaa luvan). Laajamittaiset sähköasennustyöt.
• käytössä olevan laitteen suojalaitteen muuttaminen, poistaminen tai
toimimattomaksi tekeminen (tilapäisesti)
• Koneiden siirtotyöt, taakkojen nostaminen ((yli 40 kg) Ei koske trukkeja)).
Nostosuunnitelman laadinta jos tarpeen.
• altistumisen liikkuvalle ja/tai pyörivälle koneistolle.
• vaarallisia aineita sisältävien laitteistojen tai linjojen huolto- , puhdistus- tai
korjaustyöt sekä sokeoinnit.
• tukkeutuneiden putkistojen aukaisu (myös lastaus- ja purkuputket).
• altistumisen liikenteelle (kulkuväylillä työskentely).
• käsin tai mekaanisesti suoritettavat kaivaukset.
Vain päivittäin/säännöllisesti työskentelevät ulkoiset toimijat voivat työskennellä
matalan riskin kohteissa ilman työlupia.

Vaadittava
koulutus tai
työlupa
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Jos ulkoinen toimija tuo joko teknisiä apuvälineitä tai vaarallisia tuotteita Anoran
tiloihin täytyy seuraavien vaatimusten toteutua:
• Vaarallisten tuotteiden käyttöturvatiedotteet materiaaleille ja aineille on
esitettävä pyydettäessä.
• Tekniset apuvälineiden /-laiteiden täytyy olla täysin toimintakuntoisia ja niitä
tulee käyttää tarkoitusta vastaavasti.
• Jos tekninen apuväline /-laite täytyy tarkastaa säännöllisin väliajoin, tulee
tarkastuksesta olla esittää todistus pyydettäessä. Tämä koskee myös tikkaita ja
nostovälineitä.

•
•
•
•

Tapaturma tulee raportoida välittömästi ulkoiselle yritykselle.
Ulkoisen toimittajan edustajan täytyy informoida tapahtuneesta Anoran
edustajalle.
Ulkoinen toimija on velvollinen suorittamaan tapaturmatutkinnan. Anoran
edustaja ottaa osaa tapaturmatutkintaan mikäli mahdollista.
Ulkoisen toimittajan tulee toimittaa tapaturmatutkinnan raportti Anoralle.

Tämä on uusi asiakirja

