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1. SAAPUMINEN

• Ilmoittaudu joko Algol-toimitalon aulassa tai D-talon lähettämössä (tavaraliikenne).

• Vieraspysäköintipaikat sijaitsevat toimitalon vasemmalla puolella.

• Ajaessasi sisään varastoalueelle huomioi, että nopeusrajoitus koko alueella on 20 km/h.

2. TYÖSKENTELY ALUEELLA

• Ajoneuvon purku ja lastaus: Noudata toimipisteen henkilökunnan  antamia ohjeita.

• Huollot, korjaukset jne: Edellyttää työlupaa.

• Älä koskaan aloita työskentelyä ilman Kiinteistöhuollon myöntämää  työlupaa.

3. OHJEET ALGOL ESPOON TOIMIPISTEEN ALIHANKINTATÖITÄ 
SUORITTAVILLE YRITYKSILLE 
 
Ennen töiden aloittamista alueella huomioi seuraavat asiat:

• Ilmoita ennakkoon Kiinteistöhuollolle suunniteltu työn aloituksen ajan kohta  
puhelimitse  numeroon p. 050 500 3143 (vähintään 1 vrk ennen töiden aloittamista).

• Saapuessasi Algol Espoon toimipisteeseen, ilmottaudu Algol-toimitalon aulassa  
klo 8.00–16.00 välisenä aikana.

• Huoltomies myöntää työluvan ennen töiden aloittamista. Työlupa on allekirjoitettava  
ja pidettävä mukana töiden suorittamisen  ajan. 

• Tulityöluvan ja henkilönostinluvan saa tarvittaessa huoltomieheltä.  Kyseiset työt 
 vaativat voimassa olevaa korttia.
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4. HENKILÖKOHTAISET SUOJAVARUSTEET

• Turvallisuuden varmistamiseksi Algol-toimitalon varastoalueella on käytettävä heijastavaa  
turvaliiviä. Tarvittaessa turvaliivin saa ilmoittautumisen yhteydessä Algol-talon naulakosta. 

• Suosittelemme, että käytät turvajalkineita työskennellessäsi varastoalueella. 

• Mikäli joudut työskentelemään yli kahden metrin korkeudessa, käytä putoamissuojaa.

5. TUPAKOINTI

• Tupakointi on kielletty Algol Espoon toimipisteessä muualla paitsi alla mainituilla paikoilla: 
Toimitalo 
Tupakointi on sallittu toimitalon länsipäädyssä terassialueella olevan katoksen alla. 
Varastoalue 
Tupakointi on sallittu: 
D-varaston sisäänkäynnin vieressä 

G-lääkevaraston peltiseinäkkeen suojassa varaston ulkopuolella 

J-varaston länsipäädyn ulko-oven ulkopuolella.

6. PÄIHTEET

Alkoholin ja muiden päihteiden tuominen tai niiden vaikutuksen alaisena tuleminen alueelle  
on kielletty.

7. VALOKUVAUS

Valokuvaaminen alueella on sallittu ainoastaan erikois luvalla. 

8. TOIMINTA VAARATILANTEESSA

• Ilmoita vaaratilanteesta välittömästi Algol Espoon toimipisteen henkilökunnalle. 

• Yleinen hätänumero 112. 

• Defibrillaattori löytyy toimitalon aulasta sekä Algol Technicsin tiloista J-varastosta. 

• Jos olet altistunut kemikaaleille, käytä välittömästi silmähuuhdetta ja/tai hätäsuihkua. 

Huomio! Mikäli huomaat tai toiminnastasi aiheutuu vaarallisen aineen vuotoa, ilmoita asiasta  
välittömästi Algol Espoon toimipisteen henkilökunnalle. Henkilökunta on koulutettu toimimaan   
hätä- ja vuototilanteissa. Varastoalueelta löytyy vuodontorjuntavälineitä, kuten imetysainetta  
ja kaivon sulkumattoja.

Yleinen hätänumero


