Tervetuloa K-Kampukselle!

K-Kampuksen tavarantoimittajaohje
Tämä tavarantoimittajaohje koskee K-Kampukselle tulevia tavarantoimituksia. Ohjeesta löydät
tarvittavat tiedot siitä, mitä pitää huomioida ennen saapumista ja varsinaisen toimituksen
yhteydessä.

Käyntiosoite: Työpajankatu 12, 00580 Helsinki.
Postiosoite: Kesko Oyj PL 1, 00016 Kesko.
Tavarantoimitukset: Työpajankatu 12, huolto-ovi Kalasatamankadun puolella. Vastaanotto on
auki arkisin klo 7-16.
Tavaran vastaanoton yhteystiedot: kampus.postitus@kesko.fi / puhelin 010 532 1863

Saapuessasi
•

Kaikki K-Kampukselle tulevat lähetykset otetaan vastaan Kalasatamankadun huoltooven kautta. Mitään lähetyksiä ei oteta vastaan K-Kampuksen pääsisäänkäynnillä
(Työpajankatu 12).
HUOM! Autojen lastaus ja purku ainoastaan huoltopihalla tai ajoradalla.
Jalkakäytävälle ajaminen on ehdottomasti kiellettyä.

•

Nosto-oven avaaminen: ota yhteys vastaanottoon nosto-oven vieressä olevalla
porttipuhelimella tai soittamalla p. 010 532 1863. Ongelmatilanteissa voit soittaa myös
valvomoon p. 010 532 7118.

•

Nosto-ovi aukeaa hitaasti. Voit ajaa halliin
vasta, kun nosto-oven punainen merkkivalo
on sammunut.

•

Kun huoltopihan opastimen valo vaihtuu
vihreäksi (ks. kuva), voit ajaa huoltopihalle.
Halliin mahtuu joko yksi max 10m auto tai
kaksi max 7m autoa.

•

Vastaanottotila ja Kalasatamankatu ovat ahtaita – huomioithan siis ajo-ohjeen: Auto
ajetaan halliin keula edellä ja käännetään hallissa toisin päin. Ulos ajetaan aina keula
edellä. Nosto-ovi aukeaa automaattisesti ajettaessa huoltopihalta ulos. Nosto-ovi
aukeaa hitaasti. Aja hallista ulos vasta, kun nosto-oven punainen merkkivalo on
sammunut.

Lastausalue, pakkaus ja auton ominaisuudet
•

Koska jonotustilaa on vähän, suoritathan myös pakkauksen ja purun nopeasti

•

Kuljettajia ei oteta sisälle tavaran vastaanottoon, joten tavarat luovutetaan
lastausalueella

•

Lastausalueelle mahtuu kaksi pienempää autoa kerrallaan, vaihtoehtoisesti yksi isompi
jakeluauto. Maksimimitat ohessa.

•
•

Lastausalue on maan tasalla, joten autossa on oltava takalaitanostin.
Kampuksen työkerroksiin ei saa viedä kuormalavoja, joten tuotteet siirretään
tarvittaessa rullakkoon tai tavaransiirtovaunuun

Kuorman merkitseminen
•

Tuotteet on merkittävä erittäin selkeästi ja toimitusten päällä tulee käyttää KKampuksen omaa pakettikorttia (liitteenä).

•

Tuotteen päällä tulee olla vastaanottajan nimi ja mielellään myös työkerros, jos se on
tiedossa. Lisäksi tärkeä tieto pakettikortissa on brändi, tavararyhmä tai muu tieto, jolla
lähetys voidaan kohdistaa oikealla vastaanottajalle. Varmistathan oikean tiedon aina
tilaajalta.

•

Myyntieränäytteen kuljetuspakkauskoodin päälle ei saa laittaa tarroja

•

Eri lämpötilaa vaativat tuotteet on pakattava eri kuljetuspakkauksiin

•

Eri tiimeille ja osastoille menevät lähetykset tulee pakata eri kuljetuspakkauksiin.
Samaan kuljetuspakkaukseen voi pakata vain samalle tiimille tai osastolle meneviä
lähetyksiä. Huomioi kuitenkin aina lämpötilahallinta.

