ISS KULJETTAJAN Käsikirja 1

Kuljettajan Käsikirja
– tie turvallisempaan ajamiseen
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Tausta

Ajoturvallisuus on osa ISS:n turvallisuussääntöjä. ISS odottaa kaikkien työntekijöidensä
noudattavan tiukimpia mahdollisia ajo- ja
turvastandardeja riippumatta siitä, mitä
ajoneuvoa he käyttävät työmatkaansa.
Näihin kuuluvat ISS:n omistamat ajoneuvot,
vuokra-autot ja työntekijöiden omistamat
ajoneuvot.
Tämä käsikirja koskee kaikkia työntekijöiden
työmatkoja riippumatta ajoneuvon omistussuhteesta. Toivomme, että ohjeista on hyötyä
myös henkilökohtaisilla matkoilla.
ISS:n tehtävissä ajaessasi et ole vastuussa
vain omasta turvallisuudestasi vaan myös
niiden turvallisuudesta, joihin toiminnallasi
on vaikutusta. Näin ollen ajoneuvoasi tulee
ajaa aina turvallisesti ja vastuullisesti ja lakia
noudattaen.
ISS:n tehtäviin käytettävät ajoneuvot tulee
pitää ajokelpoisessa kunnossa huolimatta siitä
kuka ne omistaa.
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Johdanto

Tämä kuljettajan käsikirja antaa ohjeita ja
neuvoja parhaista turvallisen ajamisen käytännöistä. Tutustu huolellisesti käsikirjaan ja siinä
annettuihin tietoihin ja ohjeisiin.
Ajoturvallisuudessa on neljä keskeistä
osa-aluetta:

ajolupa

	ajoneuvo

	kuljettajan mielentila

	kuljettajan käytös
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Ajolupa
Ajokortti

DRIVING LICENCE

• Sinulla täytyy olla voimassa oleva ajokortti

1. Harald
2. Jones
3. 1970-04-05
4a. 1988-07-10 4c. Police
4b. 2018-07-10 4d. 050470-5673
5. 34567892

sen luokan ajoneuvolle, jota käytät yhtiön
tehtävissä.
• Sinun täytyy välittömästi ilmoittaa esimiehellesi muutoksista olosuhteisiin, jotka saattavat
johtaa ajokortin peruuttamiseen.

Yhtiön omistamat ajoneuvot
• Voit ajaa ajoneuvolla saatuasi ajoluvan
ajoneuvoista/kuljetuksista vastuussa olevalta
esimieheltä.
• Kuka tahansa muu, mukaan lukien per-

heenjäsenet, saa kuljettaa ajoneuvoa ainoastaan ajoneuvoista/kuljetuksista vastuussa
olevan esimiehen luvalla.
• Jos jonkun muun kuin yllä mainittujen
henkilöiden täytyy kuljettaa ajoneuvoa, sinun
pitää sopia siitä etukäteen esimiehesi kanssa.

7.

Harald Jones

9. B

9
13.
1.

Surname

2.

Name

3.

Date of Birth and birthplace

4.

Issuedate/expiredate/

A
B

Issued by/CR no.

C

5.

Driving licence number

D

7.

Signature

9.

Categories

10. Issuedate for categories

BE
CE

11. Expire date for categories
12. Limitations

DE
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Ajoneuvo
Tarkistukset ennen liikkeelle lähtöä
Ennen liikkeelle lähtöä sinun täytyy
• varmistaa, että ajoneuvo on tarkoitukseen
sopiva;
• varmistaa reitti kartalta tai satelliittinavigointijärjestelmästä (GPS).

Seuraavat tarkastukset tulisi tehdä vähintään kerran viikossa ja aina, kun ajat jollakin
ajoneuvolla ensimmäisen kerran. Lisäksi nämä
pitäisi tarkastaa aina pidemmälle matkalle
lähdettäessä:
• valot (kaikki toimivat ja ovat puhtaat)
• tuulilasi ja peilit (kaikki puhtaat)

Jos ajat uutta tai vuokrattua ajoneuvoa, sinun
tulisi

• renkaiden paine ja kunto

• tutustua ajoneuvon hallintalaitteiden sijaintiin ja toimintaan, jotta osaat hätätilanteessa
käyttää niitä tehokkaasti

• öljytaso

• tarkistaa jarrujen toiminta ennen liikkeelle
lähtöä ja heti kun se on mahdollista tehdä
turvallisesti liikkeelle lähdön jälkeen

Renkaiden väärä ilmanpaine pidentää jarrutusmatkaa ja heikentää ajoneuvon ajo-ominaisuuksia, mikä puolestaan lisää onnettomuusriskiä.

• ajaa ensimmäiset kilometrit tasaisesti,
rauhallisesti ja hitaasti tutustuen ajoneuvon
hallintaan ja tarkastaa jarrujen toiminta.

• tuulilasinpesunesteen taso.

Tämän lisäksi se myös lyhentää renkaiden
käyttöikää ja lisää polttoaineen kulutusta.

Paras käytäntö kuljeta kaikki matkatavarat (ml. salkut ja sateenvarjot yms.) tavaratilassa
matkustamon ulkopuolella. Näin ne pysyvät myös poissa näkyvistä, mikä vähentää varkausriskiä.
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Kuljettajan mielentila
Huumeet
Näkö
Varmista, että näkökykysi vastaa minimivaatimuksia. Jos
sinulle on määrätty
silmälasit tai piilolinssit ajamista varten,
niitä pitää myös
käyttää.

Alkoholi
Älä koskaan aja, jos
veressäsi on alkoholia, sillä pienikin määrä alkoholia heikentää
arviointikykyäsi ja
reaktioaikoja.

Älä koskaan aja huumeiden vaikutuksen
alaisena.
Jotkin reseptilääkkeet ja vapaasti saatavilla
olevat lääkkeet tekevät käyttäjän uneliaaksi.
On tärkeää tutustua huolellisesti lääkkeen
käyttöohjeisiin. Älä lähde ajamaan, jos niissä
kehotetaan olemaan kuljettamatta ajoneuvoa
(tai työkonetta) tai edes kerrotaan, että sen
käyttäminen saattaa aiheuttaa uneliaisuutta.
Jos sinulla on epäselvyyttä jonkin lääkkeen (tai
lääkeyhdistelmän) turvallisuudesta, ota yhteyttä lääkäriin tai apteekkiin.

Väsymys
Väsymys on nykyisin suurin onnettomuuksien
aiheuttaja tieliikenteessä.
Älä koskaan lähde ajamaan, jos olet väsynyt
tai huonovointinen. Ajamispäätös on sinun
vastuullasi.

Paras käytäntö pidä aina autossa varapari silmälaseja tai piilolinssejä, jos sinun täytyy
käyttää niitä ajaessasi.
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Kuljettajan käytös
Määräykset
Suunnittelu
• Sovi tapaamiset niin, että sinulla on tarpeek-

si aikaa myös matkoihin.
• Jos olet myöhässä tapaamisesta, pysähdy
turvalliseen paikkaan ja soita olevasi myöhässä
• Vältä ruuhka-aikoja, jos suinkin mahdollista.

Valitse vähiten ruuhkainen käytännöllinen
reitti.
• Varaudu siihen, että matka saattaa kestää
huomattavasti suunniteltua pidempään.
• Älä aja yhtämittaisesti liian pitkään.
• Jaa ajovastuuta, aina kun mahdollista.
• Pidä säännöllisiä taukoja, vähintään 15–20
minuuttia jokaisen kahden tunnin ajorupeaman jälkeen, tai aiemmin, jos alat tuntea olosi
väsyneeksi.

2hrs

•

Älä käytä matkapuhelinta ilman
hands-free -laitetta
ajon aikana – se on
kielletty laissa.
• Älä lue karttaa tai
muuta GPS-asetuksia
ajon aikana.

Asenne
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• Aja aina turvallisella ja lainmukaisella tavalla.
Älä ylitä nopeusrajoituksia.
• Varmista, että sinä itse ja matkustajasi käyttävät turvavöitä.
• Älä koskaan aja, jos henkinen ja/tai fyysinen
suorituskykysi on alentunut sairauden, alkoholin, huumeiden tai lääkkeiden käytön seurauksena, tai jos olet väsynyt.
• Älä ota tarpeettomia riskejä (esim. jos sää
talvella muuttuu erityisen pahaksi, on täysin
hyväksyttävää, että keskeytät matkasi siksi aikaa, kunnes se muuttuu paremmaksi – muista
aina ilmoittaa asiasta esimiehellesi).
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Henkilökohtainen turvallisuus
Seuraavat ohjeet auttavat riskien minimoimisessa:
• Pysyttele pääteillä niin paljon kuin mahdol-

1/2
1/4

3/4

lista.

1/1
SPEED

• Kerro aina jollekulle missä olet, mitä reittiä

aiot ajaa ja milloin arvioit olevasi perillä.
• Pyri aina pitämään polttoainesäiliö vähintään neljäsosaan asti täynnä.
• Tarkkaile ajaessasi ajoneuvosi kuntoa. Jos
epäilet, että siinä on vikaa, pysähdy sopivaan
paikkaan, kuten huoltoasemalle ja hae apua.
• Matkustaessasi sinulle aiemmin tuntemattomaan toimipaikkaan tai hotelliin, soita
sinne etukäteen tarkistaaksesi sen sijainti ja
pysäköintijärjestelyt. Saavuttuasi perille aja
pääsisäänkäynnille ja pyydä tarvittaessa apua.
• Pysäköi aina kun mahdollista hyvin valaistuille alueille ja tarkista alue ajoneuvon ympärillä ennen kuin lähdet uudelleen liikkeelle.
• Lukitse ajoneuvon ovet ajon aikana, etenkin
yöaikaan ja ruuhkaisissa taajamissa.
• Jos ajoneuvoon tulee vika moottoritiellä,
pue päällesi heijastusliivi, nouse autosta
pientareen puolelta ja siirry turvalliselle etäisyydelle.

10 ISS KULJETTAJAN Käsikirja

Toiminta onnettomuustilanteessa
Seuraavassa on luettelo tiedoista jotka esimiehesi tai päällikkösi sekä vakuutusyhtiö tarvitsevat
onnettomuustilanteesta.

Onnettomuuden tapahtumapäivä:	Onnettomuuden tapahtumapaikka

Lyhyt kuvaus onnettomuudesta:

Ajokorttisi numero:	Poliisi paikalla:

Kyllä

Ei

Kyllä

Ei

Autosi rekisterinumero:	Poliisin nimi:

Ajoneuvon merkki:	Poliisin viitenumero:

Onko auto ajokunnossa? Kyllä

Ei	Onko vammoja?

Miten ajoneuvosi on vaurioitunut?

Toisen auton kuljettajan nimi:

			
			
			
Missä ajoneuvo on?

Toisen ajoneuvon vakuutustiedot:

Toisen ajoneuvon rekisterinumero:
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Meidän terveys-,
turvallisuus- ja
ympäristövisiomme
”Suunta 100”.
1:		Me pyrimme olemaan numero 1 omalla alallamme ja
haluamme, että meidät tunnustetaan alan johtaviksi
toimijoiksi terveys-, turvallisuus- ja ympäristöasioissa.
0:		meidän työpaikoillamme on 0 kuolemantapausta, ja
0:		vakavia onnettomuuksia ja työtapaturmia sattuu
työpaikoillamme 0.
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