OHJEISTUS TUOTTEIDEN TURVALLISEEN NOUTOON
Imukykyinen Vapon kuiviketurve sopii kuivikkeeksi karja- ja siipikarjatiloille, sikaloille, hevostalleille sekä
turkistarhoille. Eläimet pitävät turpeen pehmeydestä sekä kuivuudesta ja tilanpitäjät sen vaivattomuudesta.
Vapon palaturve sopii polttoaineeksi kasvihuoneisiin, lämpölaitoksiin sekä kiinteistöjen lämmittämiseen.
Paloiksi puristettu turve ei pölyä ja sitä on helppo käsitellä ja varastoida.

TURVALLISESTI TURVETYÖMAALLA
1. Turvetyömaalla on aina pukeuduttava huomiovaatteisiin tai -liiveihin.
2. Nopeusrajoitus max 30 km/h. Huomioi työmaan muu liikenne.
3. Älä tupakoi tai tee avotulta.
4. Moottoriajoneuvolla liikkuminen saattaa sytyttää turvepaloja.
5. Alueella on syviä ojia ja altaita ja siksi putoamisvaara.
6. Varmista, että lastauspaikka on vapaana.
7. Älä poistu kantavalta tieltä. Odota lastausvuoroa paikassa, joka ei haittaa muun liikenteen sujuvuutta.

TUOTTEIDEN NOUTO-OHJEET
1. Varaa tuote ennen sen noutoa
Vapon myyntipalvelusta: 020 341 400,
020 341 300 (på svenska) tai
sähköpostilla myyntipalvelu@vapo.fi
2. Saavu varausnumeron
kanssa noutopisteeseen
sovittuna aikana.

Toimitusehdot: kauppa.vapo.fi

3. Kuormaus suoritetaan ainoastaan
avoimeen kuormatilaan, joko kaivinkoneella,
pyöräkuormaajalla tai pyörätraktorilla.

4. Noudettavan tuotteen lopullinen
määrä selviää kuormaushetkellä. Se
lasketaan joko ajoneuvon kuormatilavuuden tai kuormaajan kauhatilavuuden ja kuormattujen kauhamäärien
mukaan. Pienin noutolaskutuserä on
5 m3 .

KYSYMYKSIÄ
JA
VASTAUKSIA
Mitä teen, jos minulla ei ole huomiovaatetusta, kun saavun
tuotantoalueelle?
Turvetuotantoalueella liikuttaessa tulee aina käyttää huomiovaatteita tai -liiviä.
Mikäli sinulta puuttuu huomiovaatetus, pysy ajoneuvon/työkoneen ohjaamossa.

Miten toimin, jos tuotantoalueella on tulipalotilanne tai
ajoneuvoni/työkoneeni syttyy tuleen tuotantoalueella?
Soita aina ensin hätänumeroon 112, kerro missä ja mikä palaa ja sen jälkeen infoa
kuormaaja tai muu työmaalla työskentelevä henkilö. Turpeen palaessa muodostuu
runsaasti valkoista savua.

Kuinka liikun turvallisesti tuotantokoneiden lähellä?
Käytä aina huomiovaatteita tai -liiviä. Turvaetäisyys liikkuviin työkoneisiin on vähintään
40 m. Mikäli joudut lähestymään työkonetta, varmistu ennen lähestymistä että kuljettaja
on havainnut sinut. Tervehdi kuljettajaa kättä nostamalla ja odota että työkoneen liike on
pysähtynyt, kauha on maassa ja kuljettaja avaa ohjaamon oven. Vasta sen jälkeen voit
lähestyä turvallisesti työkonetta. Turvetuotantoalueella liikkuessasi huomioi mahdolliset
epätasaiset kulkuolosuhteet sekä liukkaus talviolosuhteissa.

Kuinka sidon kuormani turvallisesti?
Suojaa tai peitä kuorma huolellisesti, jotta tuotetta ei pääse putoamaan kuljetuksen
aikana.

Mitä teen, jos olen kadottanut noutonumeron tai minulla on
kysyttävää tilauksesta tai tuotteesta?
Ole yhteydessä Vapon myyntipalveluun numeroon 020 341 400.

