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0. Õiguslik teave 

Laadimisohutus ise ei ole õiguslikult määratletud, kuid seadus nõuab kahjustuste vältimist. On 
oluline märkida, et kahjustuste puhul kehtib vastutus nii (ettevaatamatu või hoolimatu) käitumise 
puhul kui ka tegevusetuse puhul (hoolsuse puudumine – hoolimatus). 
 
Põhimõtte kohaselt peavad isikud tavalise töö käigus või mis tahes lepingulise kohustuse 
täitmisel alati täitma oma kohuseid vastavalt üldistele õiguslikele nõuetele, olles võimalikult 
hoolikad (muu hulgas peab ArcelorMittal kontrollima, kas meie alltöövõtja täidab määrusi ja on 
teinud kõik endast oleneva mis tahes õnnetuse vältimiseks).  
 
Lahti tulnud koorem võib põhjustada inimestele väga raskeid kehavigastusi ja isegi surma, sel 
juhul ei piirdu menetlus ainult tsiviilvastutusele võtmisega (rahatrahv), vaid ka 
kriminaalvastutusele võtmisega (trahvid, vanglakaristus jne). Lisaks ei pruugi 
kriminaalvastutusele võtmine piirduda ainult otseselt veoste eest vastutavate isikutega. 
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Kriminaalvastutusele võidakse võtta ka (sõltuvalt konkreetse riigi kriminaalseadustikust) juriidilise 
isiku ArcelorMittal keskastme juhte ja tippjuhtkonna liikmeid, kes on antud töödega seotud ja kes: 
i) peavad tagama kõigi ohutusvahendite kättesaadavuse; 
ii) peavad andma seonduvatele töötajatele ohtusid ja õigeid töövõtteid puudutava väljaõppe; 
iii) kuuluvad kõigi ohutusnõuete täitmise ja õigete töövõtete kontrollimise käsuliini ning kannavad 
otsest vastutust. 
 
 Laadimisohutuse kohustus 
 
Laadimisohutuse kohustus on sätestatud õnnetuste vältimise standarditega, nagu ülalmainitud 
üldised vastutusprintsiibid ja mitmed õiguslikud standardid, mis varieeruvad väga üksikasjalikest 
seadustest või spetsiifilistest veosetranspordi ja ohutuse protseduuridest (mis kehtivad mõnedes 
riikides) üldiste hoolikust puudutavate põhimõteteni ja administratiivorganite poolt sätestatud 
reegliteni (mis kehtivad mõnedes riikides), mis selliste tööde puhul üldiselt kehtivad.  
 
Mitmes liikmesriigis on sätestatud veoste kinnitamist käsitlevad reeglid, kuid need erinevad sageli 
sisult ja mastaabilt, seega on rahvusvahelistel vedajatel väga keeruline olla kursis konkreetse 
piiriülese veo minimaalsete veose kinnitamise nõuetega. Seetõttu tuleb veose sõidukile 
kinnitamisel igas olukorras järgida adekvaatseid standardeid, mis kehtivad ühtmoodi kogu 
Euroopas, sellele lisaks on veoste ohutusega tegelemisel oluline võtta aluseks õigete töövõtete 
juhendid, nt „European Best Practice Guidelines on Cargo Securing for Road Transport” ja 
Euroopa standard EN 12195-1, sõltumata antud riikides kehtivatest konkreetsetest seadustest.  
 
Sellised juhendid on oluliseks teabematerjaliks kõigi riigiasutuste või eraettevõtete jaoks, kes 
veoste kinnitamisega otseselt või kaudselt seotud on, need sisaldavad Euroopa antud valdkonna 
ekspertide kogutud teadmisi ja nende eesmärgiks on, et kõik asjassepuutuvad osapooled 
täidaksid ohutusnõudeid tasemel, mis on vajalik rahvusvaheliste transporditeenuste 
nõuetekohaseks pakkumiseks. 
 
 
Oluline! 
 
Ülaltoodud üldiste vastutuspõhimõtete valguses tuleb selliseid standardeid käsitleda 
KOHUSTUSLIKENA, mitte SOOVITUSLIKENA.  
 
Vastutavate isikute, laadijate ja veokijuhtide kohuseks on garanteerida, et rakendatakse ohu 
kõrvaldamiseks vajalikud abinõud. 
 
 Laadimisohutuse eest vastutavad isikud 
 
Lühidalt – isikud, kellele võib langeda vastutus laadimisohutuse eest on: 
1. laadija (isik, kes tõstab koorma veokile); 
2. tema ülemus; 
3. tema tööandja (ettevõte). 
4. veokijuht; 
5. tema ülemus; 
6. tema tööandja (ettevõte). 
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Järeldus – ainus viis vältida kriminaalvastutusele võtmist on:  
1. teha kõik endast olenev mis tahes ohtude vältimiseks; 
2. olla valmis esitama tõendeid riskianalüüside/ettevaatusabinõude teostamise kohta. 
 
See standard on koostatud ettevõttesiseste ja -väliste ekspertide poolt ning kajastab seda, mis 
on ArcelorMittali arvates sobivaim meetod veoste kinnitamiseks. Sellegipoolest on juht, tema 
ülemus või tema ettevõte kohustatud teavitama ArcelorMittalit, kui meie soovitustest leitakse 
võimalikke vasturääkivusi või vigu.  
Kaitse/laadimiskoht 
 Kui ArcelorMittal näeb selleks vajadust, teevad selle töötajad järgmist: 
- kontrollivad sõiduki seisukorda, kinnitusvahendite olemasolu, isikukaitsevahendeid ja litsentse 
ning veose kinnitamist pärast veose pealetõstmist; 
- sekkuvad, kui esineb transpordiettevõtte/veokijuhi poolne õnnetuse põhjustamise oht või vale 
käitumine; 
- keelavad nõuete mittetäitmise korral isikute juurdepääsu seadmestikule. 
 
 

1. Ulatus, viitedokumendid ja määratlus 

Antud standard puudutab toodete1 laadimist ja transportimist Euroopas ArcelorMittali vastutusel 
või ArcelorMittali tellimusel. 
Antud standardi sisu puudutab: 
• veoettevõtteid; 
• ettevõttesiseseid ja -väliseid ladusid; 
• ArcelorMittali ettevõttesiseseid või -väliseid transpordiosakondi. 
 
Seda dokumenti tuleb väljaspool Euroopat olevate ArcelorMittali üksuste poolt kasutada 
viitematerjalina. 
 
Miinimumnõudena peavad Grupi ettevõtted järgima kõigi toodete käitlemist puudutavate tööde 
teostamisel antud riigis kehtivaid õigusakte. Kui standardi nõuded on rangemad, tuleb lähtuda 
standardist. 
Kohalikud reeglid tuleb kehtestada vastavalt riskianalüüsile ja Euroopa standardile EN12195. 
 
Konkreetsete tootetüüpide osas täiendavad antud standardit eraldi brošüürid, nt BROŠÜÜR – 
lamedate terastoodete kinnitamise miinimumnõuded maanteetranspordi kasutamisel, viit. 
ST019”.  
Antud standardis tähendab sõna „tehas” ArcelorMittali tehast, kuid ka muid ArcelorMittalile 
kuuluvaid üksusi, millest toodangut tarnitakse. 
 

2. Üldine teave 

Standardis kirjeldatakse toiminguid, mida teostavad laadimistööde käigus meie oma töötajad või 
veokijuhid: 

o Veoki saabumine 
o Veose laadimine veokile 
o Veose kinnitamine 
o Veoki lahkumisele eelnevad toimingud. 

 

                                                 
1 See protseduur ei puuduta vanamaterjali transporti ja ArcelorMittali rajatiste vahelist ettevõttesisest 
transporti. 
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3. Veoki saabumine 

3.1 Veokijuhid 
Veokijuhtidel peavad ArcelorMittali laadimisalasse pääsemiseks olema järgmised dokumendid ja 
teave: 
- isikut tõendav dokument; 
- ettevõtte nimi; 
- pealelaaditavate kaupade üksikasjalik nimekiri; 
- pealelaaditava veose kogumass; 
- sihtkoht pärast pealelaadimist; 
- (ADR-i2 luba, veosed üle 25 t jne). 
Juurdepääs keelatakse, kui veokijuht: 

- on tarvitanud või kannab kaasas alkoholi või uimasteid; 
- on võtnud kaasa kaassõitjaid või loomi (teine juht on lubatud). 

Kui veokijuhtidelt seda alasse pääsu taotlemisel nõutakse, peavad nad näitama ette 
isikukaitsevarustuse. 
Veokijuhid peavad omama ja kasutama minimaalselt järgmist isikukaitsevarustust. 
 
  Kaitsekiiver   

 Turvajalanõud 
 

Kui kohalikud määrused seda nõuavad, peavad nad omama ja kasutama ka järgmist 
isikukaitsevarustust. 
 Kaitseprillid    

 Lõikekindlad kaitsekindad 
(pealetõstmise ja materjali 
käitlemise ajal) 

 Keha täielikult kattev riietus 

  

Kuulmiskaitsevahendid 

Lisaks võib kohalike õigusaktidega olla sätestatud mis tahes muu kaitsevarustus (happevastane 
kaitse, helkurvest jne). 
 

                                                 
2 Ohtlike veoste rahvusvahelise autoveo Euroopa kokkulepe). 

http://www.epi-net.fr/nouveau-epi-net/signaletique-et-signalisation/panneaux-d-obligation/panneaux-rigides�


 

Veokijuhtide üldised ohutusnõuded 
• Andke teed rööbassõidukitele, kahvellaaduritele ja laadimisseadmestikule 
• Järgige märguandesignaale ja pidage neist kinni 
• Ärge ületage kiiruspiirangut 
• Seisake parkimise ajaks mootor 
• Hoidke kõik haagisel olevad esemed korras 
• Säästke keskkonda (kasutage prügikaste, andke teada õlileketest jne) 
• Liikuvatest sõidukitest möödasõit on keelatud 
• Järgige tavalisi liikluseeskirju (mobiiltelefonide kasutamine, turvavöö jne) 
• Parkige ainult selleks ettenähtud parkimiskohtadele 
• Kasutage selleks ettenähtud puhkeruume (dušš, puhkeruum, söökla) 
 
Lisaks soovitatav (ja mõnede tehaste puhul isegi kohustuslik) 
•  Materjali käitlemise ajal ei tohi kabiinis viibida inimesi 
 
 
3.2 Sõidukid 
Sõidukid tuleb hoida sellises seisukorras, et nendega või nendel töötamine oleks ohutu. 
Laadimisplatvorm: laadimisplatvorm peab olema loodis, tasapinnaline, heas seisukorras (ükski 
plaat ei tohi olla puudu ega katki), puhas, suletud ja kuiv (v.a lahtiste haagiste puhul). 
Puhas tähendab, et sellel ei tohi olla mustust ega vedelikke. Kui ArcelorMittali väljastaja otsustab, 
et haagis ei ole puhas, sellele veost ei laadita. 
Joonistel 1 ja 2 on näited halvas seisukorras laadimisplatvormide kohta  

    
 
Otsasein: veokil peab olema kabiini ja laadimisplatvormi vaheline otsasein. 
Kui otsaseina kasutatakse veose kinnitamiseks, peab sel olema vastavat koormust lubav luba ja 
veose kinnitamisel ei tohi seda koormust ületada. 
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Kinnituspunktid 
Sõiduki konstruktsioonil peab olema piisaval hulgal veose kinnituspunkte. 
Haagise raami ei loeta kinnituspunktiks (v.a juhul, kui see on piirkondlikul tasandil lubatud). 
Iga kinnituspunkt peab olema varustatud konksuga ja suutma taluda kinnitatud materjalide poolt 
avaldatavat ettenähtud tõmbejõudu. 
Kinnituspunkt peab olema heas seisukorras (mitte väga korrodeerunud jne) 
Joonised 3 ja 4 

  
 
 
 
3.3 Kinnitusvahendid 
Kinnitusvahendite kasutamine on kohustuslik: nendeks võivad sõltuvalt tehasest olla 
sünteetilisest kiust rihmad, terasketid või -trossid.  
(Mõnes tehases on ketid isegi keelatud: hoidke end kursis!) 
Veoserihmade arv on veose kinnitamiseks piisav. 
 
Need veoserihmad ei ole kulunud ega kahjustatud. Seda kontrollivad visuaalselt veokijuht ja/või 
laadimistöölised. Kui vahend on kahjustatud (sisselõiked, sõlmed jne), ei tohi seda kasutada. 
Joonised 5-1, 5-2, 5-3, 5-4, 5-5 – näited halvas seisukorras rihmade kohta 
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Pingutid (põrkrattad) peavad olema sellised, et rihmade pingutamine on hõlbus ja välistatud on 
nende iseeneslik lõdvenemine. 

• Kui kasutatakse nailonrihmasid, peavad need vastama standardile EN12195-2 
• Kui kasutatakse kette, peavad need vastama standardile EN12195-3 

Trosside kasutamine toimub vastavalt tehaste otsusele (kui trosse kasutatakse, peavad need 
vastama standardile EN12195-4). 
 
Rihmad/ketid/trossid peavad olema markeeritud ja heas seisukorras. 
Joonis 6 – näide markeeritud kinnitusvahendite kohta 
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4. Veose veokile laadimine 

Veose laadimisega tegelevad ArcelorMittali töötajad. Veokijuhi kohuseks on anda nõu veose 
veokile paigutamise kohta. 
Iga sihtkoha veose maksimaalse massi arvutamisel tuleb võtta arvesse riigis kehtivaid seadusi. 

 
Veokijuhtide käitumine 
Veokijuhid peavad järgima töötamisel ohutuseeskirju ning käituma vastavalt peale- ja 
mahalaadimisalade reeglitele. 
Veokijuhid peavad tegema järgmist. 
• Olema alati viisakad ja koostöövalmis. 
• Eemaldama enne laadimise algust ohutul viisil veokilt katte ning veenduma, et haagise 

platvorm on puhas ja kuiv. 
• Kandma vajalikku isikukaitsevarustust. 
• Järgima täpselt laadimisalade ohutusnõudeid. 
• Jääma alati sõiduki lähedusse. 
• Järgima hädaolukorras tehase veoseid puudutavaid nõudeid: veokijuht peab igal juhul jätma 

oma sõiduki kohta, kus see ei takista operatiivsõidukite läbipääsu. 
• Kinnitama veose vastavalt ArcelorMittali lisabrošüürides kirjeldatud viisile, või sellise teabe 

puudumisel Euroopa standardis kirjeldatud viisile. 
• Kasutama veokiplatvormile pääsemiseks olemasolevaid vahendeid (teisaldatavad trepid, 

platvormid jne), kui ArcelorMittal on need hankinud. 
 
Veokijuhid ei tohi teha järgmist (mitteammendav loend). 
• Avada ja sulgeda katet ohtlikul viisil. 
• Viibida laadimistööde ajal haagisel.  

Erand: haagisel viibimine on lubatud toote kraana küljest lahtivõtmiseks, kuid ainult 
kooskõlas kohaliku riskianalüüsi ettekirjutustega ja ettevaatusabinõudega. 

• Puudutada veose tõsteseadet või juhtida neid käte abil. 
• Ronida ohtlikul viisil külgservale. 
• Hüpata haagisest välja või sellelt maha. 
• Juhtida ArcelorMittalile kuuluvaid seadmeid (kahvellaadureid, kraanasid jne).3 
• Astuda tõstetava veose alla. 
• Astuda tõstetava veose ja fikseeritud konstruktsiooni vahele või seal seista. 
• … 
 

 

                                                 
3 Tehased võivad lubada veokijuhtidel neid seadmeid kasutada, kuid ainult pärast seda, kui veokijuht on 
saanud antud valdkonnas sama väljaõppe, mis ArcelorMittali töötajad. 
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5. Veose kinnitamine 
Pärast pealelaadimist kinnitab veokijuht veose vastavalt Euroopa standardile ja meie 
dokumentidele, mis on loetletud käesoleva standardi 1. paragrahvis. 
Iga veokijuht peab tegema järgmist. 
• Kasutama heas seisukorras kinnitusvahendeid. 
• Kasutama heas ja ohutus seisukorras seadmeid (nt redelit jne), sõltuvalt kohalikest 

tingimustest (me ootame, et redelid oleksid hea seisukorras, vt 9. paragrahv). 
• Vastutama veokiplatvormile avalduva koormuse õige jaotumise eest. 
Kinnitamine ja pingutamine tuleb alati teha enne transportimise algust (enne veoki tehasest 
lahkumist), isegi kui läbitav teekond on lühike. 
Mitte ühtegi detaili (nt soonekatted, tugipostid, kaubaalused, rihmad jne) ei tohi jätta haagise 
külge kinnitamata.  

 
 

6. Enne veoki lahkumist (pikkade toodete puhul) 
Enne sõiduki lahkumist peavad ArcelorMittali töötaja ja veokijuht üheskoos hindama veose 
pealelaadimise ja kinnitamise tulemuse kvaliteeti (näide: vt lisa). 
Nad kirjutavad alla ühisele dokumendile, mis sisaldab minimaalselt järgmist teavet. 
• Kuupäev 
• Ettevõtte nimi 
• Veokijuhi nimi 
• Veoki registreerimisnumber 
• Pildid kinnitatud koormast (kuupäeva ja juhi allkirjaga) 
 
7. Mõnede veokite üksikasjalik kontrollimine (lamedate toodete ja AMDS-ide 

puhul) 
Veokeid tuleb kontrollida vastavalt alltoodud kokkulepitud reeglitele. 
Kontrollimise sagedus 
Kõik tehased peavad tegema igakuist (soovitatavalt igapäevast) pidevat pistelist kontrolli 
vähemalt 5%4 (kohustuslik) / 10% (soovitatav) ulatuses kuu lõikes (soovitatav igapäevaselt), 
enne veoki tehasest väljumist. 
Pistelist kontrolli tuleb teostada eriti uute transpordiettevõtete, uute veokijuhtide puhul või juhul, 
kui esineb kahtlusi (nt kui transpordiettevõte pole minevikus alati usaldusväärsust üles 
näidanud). 
Nõuete mittetäitmisest tuleb transpordiettevõtet regulaarselt teavitada (iga tehase poolt). 
See teavitusprotseduur on osa tehases läbiviidavast transpordiettevõtte hindamisest. 
Transpordiettevõtted, millel reeglite täitmisega pidevalt probleeme on, tuleb lisada ArcelorMittali 
musta nimekirja.  
 
8. Pärast ärasõitu 
Iga veokijuht peab tegema järgmist. 
• Vastutama kinnitusvahendite ülepingutamise eest transpordi ajal.  
Kauba käitlemine 
• Transpordiettevõttel/veokijuhil on keelatud transpordi ajal või pärast transporti kaupu 

käidelda. 
 

 

                                                 
4 Seda kohustuslikku minimaalset piirväärtust võivad suurendada teatud tooteid puudutavad brošüürid või 
kohalike üksuste vastavad otsused. 



 

9. Õiged töövõtted 
9.1. Näide veoki katte avamise (sulgemise) jaoks mõeldud platvormide kohta (vt allpool). 
Joonis 7 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9.2. Haagisele pääsemise lihtsustamiseks ja kukkumise vältimiseks võib kasutada mõnda 
fikseeritud või teisaldatavat redelit. 

Joonised 8-1 ja 8-2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
9.3. Vajadusel tuleb kauba all kasutada libisemisvastaseid matte, et viia miinimumini 
libisemise oht. 

Teatud kaupade puhul on libisemisvastaste mattide kasutamine kohustuslik (vt brošüüre või 
kohalikke reegleid). 

Joonis 9 
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Lisa 
 
 

Kontroll pärast veoki laadimist 
 
 

Kuupäev: 
 
Transpordiettevõtte nimi: 
Veoki registreerimisnumber: 
Haagise registreerimisnumber: 
Veokijuhi perekonnanimi: 
 
Kauba tüüp: 
Tellimuse nr: 
Sihtkoht pärast pealelaadimist (klient): 
Kogumass: 
 
Pildid: 

- laadimise üldvaade; 
- veose kinnitamise üldvaade; 
- veose kinnitamise üksikasjalik vaade. 

 
 
 
 
Allkirjad:     Veokijuht   ArcelorMittali hindaja 
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