
Ulkopuolisten 
lupaportaali

Pikaohje Urakoitsijalle

HUOM!
Mikäli työtilauksesi on UPM Paperi- tai Sellutehtaalle, 

käytä Urakoitsijaportaalia. Ole yhteydessä työn tilaajaan
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Peruslinjauksia:
• Henkilön, jolla on tarve päästä UPM:n tehdasalueelle tekee siitä hakemuksen hyvissä 

ajoin etukäteen Ulkopuolisten lupaportaaliin

– Urakoitsijat

– Vierailijat

– Alueella toimivan yrityksen henkilökunta

• Jokainen henkilö ja ajoneuvo yksilöidään. On tärkeää, että hakemuksessa on selkeästi 
kirjattu peruste kulkuoikeudelle

• Yhteyshenkilö, jolla on valtuutus hyväksyä alueelle pääsy, käsittelee hakemuksen 
(hyväksyy/hylkää). Hakemus voi sisältää myös ajoneuvoanomuksen eli tarve on 
harkittava huolella.
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Urakoitsija:
• Kaikilla UPM:n Suomen tuotantoyksiköillä otetaan käyttöön samanlainen kulunhallintajärjestelmä vuosien 

2018 – 2020 aikana

• Yksi kulkutunniste:
– Jos työskentelet useammalla UPM:n paikkakunnalla, voit käyttää samaa kulkutunnistetta

– Kulkutunnisteen paikkakuntakohtainen aktivoiminen edellyttää kulkulupahakemuksen tekemistä jokaiselle paikkakunnan 
toimipisteelle erillisesti

– Jos työskentelysi ei ole säännöllistä, palauta kulkutunniste toimeksiannon päätyttyä !

– Jos jostakin syystä kulkutunniste on vaihdettava, ilmoitamme siitä sähköpostitse

• Resurssiluettelo on toimitettava kuten aiemminkin

• Saat sähköpostiisi viestejä hakemuksen käsittelyyn liittyen

• Mikäli hakemuksessa on korjattavaa, yhteyshenkilö hylkää sen. Tällöin hakemus on tehtävä uudestaan

• Osassa UPM:n yksiköitä (Paperi- ja Sellutehtaat) ote taan käyttöön Urakoitsijaportaali. 
Siitä tiedotetaan ja se perehdytetään erikseen.
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Internal

2. 
Yhteys-
henkilö

4. 
Vastaanotto antaa 

urakoitsijalle 
kulkutunnisteen

1. 
Urakoitsija

1. Yhteyshenkilö pyytää Urakoitsijaa 
täyttämään hakemuksen netissä 
http://gates.upm.com. Hakemus voi 
sisältää myös ajoneuvolle ajoluvan

2. Yhteyshenkilö käsittelee hakemuksen
3. Urakoitsija saapuu tehtaalle
4. Urakoitsija saa kulkutunnisteen
5. Urakoitsija palauttaa kulkutunnisteen 

toimeksiannon/sopimuksen päättyessä

3. 
Urakoitsija

Safety-prosessitSecurity-prosessit

Kulkuoikeus
Tehdasalueella

5. 
Urakoitsija
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Ulkopuolisten lupaportaali:
http://gates.upm.com
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Toimipisteelle 
ilmoittautuminen:

Kaikille toimipisteelle tuleville 
henkilöille ja ajoneuvoille 
anotaan kulkuoikeuksia 
Ulkopuolisten lupaportaalin 
kautta

Valitse vaihtoehdoista 
paikkakunta, jonne 
kulkuoikeuksia tarvitaan

Sama linkki toimii myös matkapuhelimessa
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Toimipisteen valinta:

Paikkakunnan valinta avaa 
toimipisteet, joille 
kulkuoikeuksia voi anoa

Valitse vaihtoehdoista 
toimipiste
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Lupapyyntö:

Lupahakemuksen 
täyttäminen aloitetaan 
valitsemalla sopiva 
lupapyyntötyyppi

• Henkilökunta:
Alueella toimivan yrityksen omaan 
henkilökuntaan kuuluvat henkilöt

• Palveluntoimittajat, 
urakoitsijat:
Toimipisteelle tilatut 
palveluntoimittajat ja urakoitsijat

• Vierailijat:
Toimipisteelle tulevat vierailijat
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Kulkulupahakemuksen täyttäminen:
Pakolliset kentät merkitty tähdellä *

1. Henkilötiedot
- Henkilöstö ja urakoitsija tiedoissa Y-tunnus on pakollinen
- Vierailijoiden lupahakemuksessa Y-tunnus kenttää ei ole
2. Yhteystiedot
- Puhelinnumero kansainvälisessä muodossa esim. +358xxx
3. Lupatiedot
- Alkamispvm määrittää kulkuluvan alkamispäivän ja voi olla tulevaisuudessa
- Loppumispvm määrittää ajan, jolloin kulkuoikeus tehd asalueella päättyy. Vierailun, 

toimeksiannon tai sopimuksen loppumispäivä
4. Yhteyshenkilö
- Yhteyshenkilö tehtaan sisällä esim. vuokralaisen henkilöstön edustaja, työn tilaaja tai vierailijan isäntä
5. Rekisterinumero/t
- Syötetään, jos tarvitaan ajolupaa tehdasalueen sisällä
- Vierailijat voivat ilmoittaa rekisterinumeron Kommentti / Lisätietoja –kentässä
6. Kommentti / Lisätietoja
- Jokainen lupahakemus tarvitsee mahdollisimman tarkan perustelun, jotta kulkuluvan hyväksyjä 

(yhteyshenkilö) voi tehdä päätöksen alueelle pääsystä
7. Työtekijän tiedot
- Veronumero on pakollinen vuokralaisen henkilökuntaan kuuluvalta ja palveluntoimittajilta / urakoitsijalta
- Vierailijalta ei vaadita veronumeroa
8. Lisätiedot
- Merkitse vaihtoehdoista oikea ajoneuvotyyppi, jos tarvitaan ajolupaa tehdasalueelle

1

2

3

4

5

6

7

8



|  © UPM

OneSecurity
Ulkopuolisten lupaportaali (ULP

• Kun hakemuksesi on tallennettu järjestelmään, saat sähköpostitse viestejä liittyen 
hakemuksesi käsittelyyn 

• Viestinlähettäjän osoite on: UPM@Visy.fi

– Viestit ovat automaattiviestejä, eikä niihin voi vastata

– Mikäli sinun tarvitsee vaihtaa tunniste saat siitä sähköpostia osoitteesta: 
UPM - Admission Control Registry acr@upm.com
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