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Menettelyohje: Lastaus- ja turvallisuusohjeiden noudattaminen noutotilausten 
yhteydessä 

Olemme havainneet, että kaikki noutotilauksia noutavat kuljetusliikkeet eivät noudata Knaufin lastaus- ja 
turvallisuusohjeita.  

Ohjeistuksen mukaan lastausalueella, kuvassa 
punaisella värillä merkityllä alueella, on 
liikkuminen ehdottomasti kielletty. Alueella 
liikkuminen on sallittua vain trukeille.  

Lastausohjeiden noudattamatta jättäminen ja 
lastausalueella liikkuminen on aiheuttanut 
lukuisia vaaratilanteita. Onneksi vakavilta 
tapaturmilta on toistaiseksi vältytty.  

Jos lastaajamme näkevät alueella muita 
henkilöitä, he keskeyttävät turvallisuussyistä  
lastaamisen välittömästi.   

Työturvallisuuden parantamiseksi olemme ottaneet käyttöön seuraavan ohjeistuksen:

1. Tietoisuuden lisäämiseksi Knaufin asiakaspalvelu lisää menettelyohjeen sekä ohessa olevan
lastausohjeen noutotilausvahvisteeseen.

2. Jos kuljettaja ei noudata lastausohjetta, noutolastaus keskeytetään välittömästi. Asiasta
huomautetaan kuljettajaa, kirjaamme tapahtuman kuljettajakohtaisesti ylös ja lähetämme asiasta
palautteen noutotilauksen tehneelle asiakkaalle.

3. Mikäli turvallisuutta vaarantava toiminta toistuu saman kuljettajan toimesta, noutotilauksen
lastaaminen lopetetaan. Pyydämme kuljettajaa poistumaan ja lähetämme noutotilauksen
Knaufin rahtikumppanien välityksellä asiakkaalle. Tiedotamme asiasta ja toimitusehdon
muuttumisesta asiakasta.

Kiitämme teitä ymmärryksestä ja yhteistyöstä turvallisuuden parantamiseksi. Pyydämme teitä välittämään 
kuljetuskumppaneillenne menettelyohjeen ja korostamaan heille turvallisuusohjeiden noudattamisen tärkeyttä. 

Yhteistyöterveisin, 

Erkki Forsström 

Logistiikkapäällikkö 
erkki.forsstrom@knauf.fi 
+358 40 3076 434
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LASTAUSOHJE LOADING INSTRUCTIONS

1 
ILMOITTAUTUMINEN LÄHETTÄMÖÖN JA LASTAUSOHJE
Lähettäjä tiedottaa kuljettajaa lastaustapahtumasta ja ohjeistuksesta. Kuljettaja 
ei saa olla missään tilanteessa tai lastausvaiheessa lastattavassa tilassa.

REGISTRATION AT THE DISPATCH OFFICE AND LOADING INSTRUCTIONS
Dispatch personnel instructs the driver regarding loading procedures. 

2 
VALMISTAUTUMINEN LASTAUKSEEN
Kuljettaja valmistelee nupin ja peräkärryn liinat 
ja käyttää apuvälineitä noustessaan lavalle.

PREPARATION FOR LOADING 
Driver prepares the load straps and uses instructed tools when climbing up to cargo space. 

3 
LASTAUSVAIHE 1: NUPIN LASTAUS
Kuljettaja siirtää ajoneuvon lastausalueelle. 
Lastaaja asettaa puomin nupin ja peräkärryn 
väliin niin, että kuljettaja voi valmistella 
peräkärryn nupin lastauksen aikana ja käyttää 
apuvälineitä noustessaan lavalle. Lastaaja näkee kuljettajan kaiken aikaa.

LOADING PHASE 1: TRUCK LOADING
Driver moves the truck to loading area. Driver must wait and not move 
from the instructed area. Loader must be able to see the driver at all times. 

4
LASTAUSVAIHE 2: PERÄKÄRRYN LASTAUS
Kuljettaja saa valmistella nupin sidontaa 
apuvälineitä käyttäen. Lastaaja asettaa 
puomin nupin ja peräkärryn väliin niin, että 
kuljettaja ei pääse kärryyn lastausalueelle. 
Lastaaja näkee kuljettajan kaiken aikaa.

LOADING PHASE 2: TRAILER LOADING
Driver may prepare load anchoring of the truck by using appropriate tools. Loader sets a 
barrier in between of truck and carrier, which prevents the driver to access the loading area. 
Loader must be able to see the driver at all times.

 5   
SIDONTA Kuljettaja siirtää ajoneuvon sidonta-alueelle.   

LOAD ANCHORING Driver moves the truck to load anchoring area 
where the anchoring is been done. 




