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0. Oikeusperuste 

Kuormausturvallisuus ei ole itseisarvo, mutta laki määrää tietyt turvatoimet, jotta tapaturmilta 
vältyttäisiin. On tärkeää huomioida, että vastuuvelvollisuus koskee tapaturmatilanteissa sekä 
varomatonta tai harkitsematonta toimintaa että laiminlyöntejä (huolimattomuutta vaatimusten 
noudattamisessa). 
 
Periaatteena pidetään, että henkilöiden on aina normaalin liiketoiminnan yhteydessä ja mitä 
tahansa sopimusvelvollisuuksia täyttäessään hoidettava velvollisuutensa lain yleisesti 
edellyttämällä tavalla (ArcelorMittalin on myös varmistettava, että heidän alihankkijansa toimivat 
säännösten mukaisesti ja ovat ryhtyneet kaikkiin tarvittaviin toimiin onnettomuuksien 
välttämiseksi).  
 
Mikäli kuormaa irtoaa, on olemassa erittäin vakavien henkilövahinkojen ja jopa kuolonuhrien 
vaara, ja tällöin ei päde ainoastaan siviilioikeudellinen vastuu (taloudelliset korvaukset) vaan 
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myös rikosoikeudellinen vastuu (sakot, vankeusrangaistukset jne.). Lisäksi rikosvastuuseen eivät 
tällöin joudu ainoastaan henkilöt, jotka ovat suoraan vastuussa kuormaustoiminnasta. Kyseisen 
maan kansallisen rikoslainsäädännön mukaan rikosvastuu voi koskea myös keski- ja ylintä johtoa 
siitä ArcelorMittalin toimipaikasta, jolla on keskeinen rooli toiminnassa ja 
i) jonka vastuulla on varmistaa kaikkien turvavälineiden saatavuus 
ii) joka tarjoaa asianosaiselle henkilöstölle koulutusta riskeihin ja hyviin toimintatapoihin liittyen 
iii) joka on suoranaisesti vastuussa turvallisuusprosessien noudattamisen ja työtehtävien 
asianmukaisen hoitamisen valvonnasta. 
 
 Kuormausturvallisuuden välttämättömyys 
 
Kuormausturvallisuuden välttämättömyys on tullut ajankohtaiseksi onnettomuuksien estämiseksi 
laadittujen standardien, yllä mainittujen yleisten vastuuperiaatteiden ja useiden lakisäännösten 
myötä. Tällaisia voivat olla hyvin yksityiskohtaiset tiettyjä rahti- ja kuormausturvallisuuden 
menettelytapoja kansallisella tasolla koskevat lait tai yleiset liiketoiminnan tarkastukseen tai 
hallinnollisiin säännöksiin liittyvät periaatteet, joita sovelletaan toimintaan yleisellä tasolla.  
 
Kuormausturvallisuuteen liittyviä säännöksiä on olemassa useissa jäsenvaltioissa, mutta ne 
eroavat usein sisällöltään ja soveltamisalaltaan. Siksi kansainvälisten kuljetusyritysten on vaikea 
tietää, mitkä kuorman kiinnittämistä koskevat vähimmäisvaatimukset koskevat kutakin rajat 
ylittävää kuljetustoimintaa. Siksi kuorma olisi hyvä kiinnittää ajoneuvoon aina soveltuvien 
standardien mukaisesti, joita noudatetaan yhtenäisesti koko Euroopan alueella. Parhaat 
käytännöt kuten ”European Best Practice Guidelines on Cargo Securing for Road Transport” 
(Euroopan parhaiden käytäntöjen mukaiset ohjeet kuorman kiinnittämistä varten tieliikenteessä) 
ja eurooppalainen standardi EN 12195-1 sisältävät tärkeää taustatietoa 
kuormausturvallisuudesta kunkin maan kansallisesta lainsäädännöstä riippumatta.  
 
Ohjeet toimivat suuntaviivana kaikille julkisille ja yksityisille osapuolille, jotka ovat suoraan tai 
epäsuoraan tekemisissä kuormausturvallisuuden kanssa. Niihin on koottu yhteen alan 
eurooppalaisilla asiantuntijoilla hallussaan oleva tieto ja niiden tarkoituksena on ohjata kaikkia 
mukana olevia osapuolia noudattamaan kansainvälisessä kuljetustoiminnassa vaadittavaa 
riittävää turvallisuustasoa. 
 
 
Tärkeää: 
 
Yllä mainitut yleiset vastuuperiaatteet huomioon ottaen, standardit on nähtävä VELVOITTEINA, 
ei VAIHTOEHTOINA.  
 
Toiminnassa mukana olevien henkilöiden (kuormaushenkilöstön ja kuljettajien) tehtävänä on 
varmistaa, ettei vaaratilanteita pääse syntymään. 
 
 Kuormausturvallisuuteen liittyvä vastuu/vastuuvelvollisuus: 
 
Lyhyesti: Kuormausturvallisuudesta potentiaalisesti vastuussa/vastuuvelvollisia ovat: 
1. Kuormaaja (henkilö, joka lastaa kuorman ajoneuvoon) 
2. Kuormaajan esimies 
3.         Kuormaajan edustama yritys 
4. Kuljettaja 
5. Kuljettajan esimies 
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6.         Kuljettajan edustama yritys 
 
 
Yhteenveto: Ainoa tapa välttää rikosoikeudelliseen vastuuseen joutuminen on  
1. tehdä kaikki voitavansa mahdollisten riskien välttämiseksi 
2. pystyä esittämään todisteet laaditusta riskianalyysistä / tehdyistä toimenpiteistä. 
 
Tämän standardin ovat laatineet yrityksen omat ja ulkopuoliset asiantuntijat ja se edustaa 
ArcelorMittalin näkemystä parhaista kuorman kiinnitysmenetelmistä. Tämä ei kuitenkaan anna 
kuljettajalle, hänen esimiehelleen tai heidän edustamalleen yritykselle oikeutta olla ilmoittamatta 
ArcelorMittalille mahdollisista epäjohdonmukaisuuksista suosituksissamme.  
Vartio-/kuormausalue: 
 Jos ArcelorMittal pitää tarpeellisena, sen työntekijät 
– tarkastavat ajoneuvon kunnon, kiinnitysvälineet, henkilökohtaiset suojavarusteet, luvat ja 
kuorman kiinnityksen kuorman hakemisen jälkeen 
– puuttuvat tilanteeseen, jos kuljettaja/kuljetusliike käyttäytyy asiattomasti tai aiheuttaa 
onnettomuuden 
– estävät pääsyn henkilöiltä, jotka eivät noudata määräyksiä. 
 
 

1. Soveltamisala, viitedokumentit ja määritelmät 

Tässä standardissa käsitellään sellaisten tuotteiden1 kuormausta ja kuljetusta, jotka ovat 
ArcelorMittalin vastuulla tai ArcelorMittalin Euroopan alueella tilaamia. 
Tämän standardin sisältö koskee: 
• kuljetusyrityksiä 
• yrityksen omia ja ulkopuolisia varastoja 
• ArcelorMittalin omia ja ulkopuolisia kuljetusosastoja. 
 
Tätä asiakirjaa on käytettävä ohjenuorana ArcelorMittalin Euroopan ulkopuolisissa 
toimipaikoissa. 
 
Konsernin yritysten vähimmäisvaatimuksena on noudattaa voimassa olevia paikallisia säädöksiä 
koskien kaikkea tuotekäsittelyyn liittyvää työtä. Jos tämän standardin vaatimukset ovat 
tiukemmat, on noudatettava niitä. Paikalliset säädökset on laadittava riskiarvion ja 
eurooppalaisen standardin EN12195 mukaisesti. 
 
Tätä standardia täydentävät tiettyjä tuotteita koskevat erillisjulkaisut, esim. 
Tässä standardissa käytetään sanaa ”tehdas”, kun viitataan ArcelorMittalin tehtaisiin tai sen 
omistamiin muihin tiloihin, joista tuotteitamme lähetetään. 
 

2. Yleistettävyys 

Standardissa kuvataan oman henkilöstömme tai ajoneuvon kuljettajien toimintaa kuormauksen 
aikana: 

o kuljetusajoneuvon saapuminen 
o rahdin kuormaaminen ajoneuvoon 
o kuorman kiinnittäminen 
o toimet ennen kuljetusajoneuvon lähtöä 

                                                 
1 Romumateriaali ja ArcelorMittalin toimipisteissä tapahtuvat sisäiset kuljetukset eivät kuulu tämän 
standardin soveltamisalaan. 
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3. Kuljetusajoneuvon saapuminen 

3.1 Kuljettajat 
Kuljettajien on pystyttävä esittämään seuraavat dokumentit ja tiedot päästäkseen ArcelorMittalin 
kuormausalueelle: 
– henkilöllisyys 
– yrityksen nimi 
– kuormattavien tavaroiden yksityiskohtainen luettelo 
– kuormattavien tavaroiden kokonaispaino 
– kuorman määränpää 
– (ADR-lupa2, yli 25 tonnia painavat kuormat…). 
Kuormausalueelle pääsy estetään, jos kuljettaja 

– on alkoholin tai huumeiden vaikutuksen alainen tai kuljettaa kyseisiä aineita mukanaan 
– kuljettaa mukanaan matkustajia tai lemmikkieläimiä (apukuljettaja sallitaan). 

Kuljetusajoneuvojen kuljettajien on näytettävä henkilösuojaimensa, jos tätä pyydetään 
kuormausalueelle mentäessä. 
Kuljettajien on käytettävä ainakin seuraavia henkilösuojaimia: 
 
  Suojakypärä                                

 Turvajalkineet 
 

Jos paikallissäädökset niin vaativat, on lisäksi käytettävä seuraavia: 
 Turvalasit                                  

 Viiltosuojatut turvakäsineet 
rahdin kuormauksen/käsittelyn 
aikana 

 Koko vartalon peittävä vaatetus 

       

Kuulonsuojaimet 

Lisäksi on käytettävä muita paikallisten lakien mahdollisesti määräämiä henkilösuojaimia (esim. 
happosuojat, heijastinliivit jne.) 
 

                                                 
2 Sopimus vaarallisten aineiden kansainvälisistä tiekuljetuksista (European Agreement concerning the 
international carriage of Dangerous goods by Road). 

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


 

Kuljetusajoneuvon kuljettajia koskevat yleiset turvamääräykset 
• Huomioi etuajo-oikeus: rataliikenne, trukit ja kuljetusliike. 
• Noudata liikennemerkkejä. 
• Noudata nopeusrajoituksia. 
• Sammuta moottori, kun ajoneuvo on pysäköity. 
• Varmista, että perävaunussa olevat tavarat ovat hyvässä järjestyksessä. 
• Suojele ympäristöä (käytä roskakoreja, raportoi öljyvuodoista...). 
• Liikkuvia ajoneuvoja ei saa ohittaa. 
• Noudata yleisiä tieliikennesääntöjä (koskien matkapuhelimia, turvavöiden käyttöä...). 
• Pysäköi ainoastaan sallituille pysäköintialueille. 
• Käytä merkittyjä taukotiloja (suihkut, WC-tilat, kanttiini). 
 
Suositukset (pakollisia joillakin tehtailla) 
•  Matkustamossa ei saa oleskella kuorman käsittelyn aikana. 
 
 
3.2 Ajoneuvot 
Ajoneuvot on huollettava niin, että niiden käyttö on turvallista. 
Lava: Lavan on oltava tasainen, kiinteä, tukeva, hyväkuntoinen (ei puuttuvia tai katkenneita 
lautoja), puhdas, umpinainen ja kuiva (avoperävaunuja lukuun ottamatta). 
Puhtaalla tarkoitetaan lavaa, jossa ei ole likaa tai mitään nesteitä. Jos perävaunu ei ole 
ArcelorMittalin tavaranlähettäjän mielestä puhdas, sitä ei lastata. 
Kuvat 1 ja 2. Esimerkkejä huonokuntoisesta lavasta  

    
 
Tukiseinä: Ajoneuvossa on oltava tukiseinä matkustamon ja lavan välissä. 
Jos tukiseinää käytetään myös kuorman kiinnittämiseen, tietyn suuruisen massan kiinnittämiselle 
on oltava hyväksyntä. Painorajoitusta ei saa ylittää. 
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Kiinnityspisteet: 
Ajoneuvossa on oltava riittävä määrä rakenteeseen integroituja kuorman kiinnityspisteitä. 
Perävaunun runko ei ole kiinnityspiste (ellei näin ole paikallisesti sovittu). 
Kussakin kiinnityspisteessä on oltava koukku ja kiinnityspisteen on kestettävä ennalta määritetty 
kiinnitysmateriaaleja koskeva vetolujuus. 
Kiinnityspisteiden on oltava hyväkuntoisia (ne eivät saa olla erityisen kuluneita). 
Kuvat 3 ja 4 

    
 
 
 
3.3 Sidontavälineet 
Sidontavälineiden käyttö on pakollista. Tehtaasta riippuen sidontavälineet voivat olla synteettisiä 
kuituhihnoja, teräsketjuja tai vaijereita.  
(Joillain tehtailla ketjujen käyttö on kielletty, ota määräykset huomioon!) 
Kuormahihnoja on oltava riittävä määrä kuorman sitomiseen. 
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Käytettävät kuormahihnat eivät saa olla kuluneita tai vaurioituneita. Ajoneuvon kuljettaja ja/tai 
kuormaushenkilöstö tarkastaa hihnojen kunnon silmämääräisesti. Jos sidontaväline on 
vaurioitunut (viiltoja, solmuja...), sitä ei saa käyttää. 
Kuvat 5-1, 5-2, 5-3, 5-4, 5-5. Esimerkkejä huonokuntoisista hihnoista 

 
 
Räikkäkiristimien on oltava sellaisia, että sidontahihnojen kiristäminen niiden avulla on helppoa, 
eivätkä hihnat pääse tahattomasti löystymään. 

• Jos käytetään nailonhihnoja, niiden on oltava EN12195-2-standardin mukaisia. 
• Jos käytetään ketjuja, niiden on oltava EN12195-3-standardin mukaisia. 

Vaijerien käytöstä päättävät tehtaat (jos käytetään vaijereita, niiden on oltava EN12195-4-
standardin mukaisia). 
 
Hihnoissa/ketjuissa/vaijereissa on oltava tarvittavat merkinnät ja niiden on oltava hyväkuntoisia. 
Kuva 6. Esimerkki sidontavälineiden merkinnöistä 
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4. Rahdin kuormaaminen ajoneuvoon 

Rahdin kuormaamisesta vastaavat ArcelorMittalin työntekijät. Kuljetusajoneuvon kuljettajan 
tehtävänä on opastaa, kuinka kuorma sijoitetaan ajoneuvoon. 
Kuorman enimmäispainossa määränpäätä kohden on otettava huomioon kansallinen 
lainsäädäntö. 

 
Kuljetusajoneuvon kuljettajilta vaadittava käytös 
Kuljetusajoneuvon kuljettajien odotetaan työskentelevän turvallisella tavalla ja käyttäytyvän 
kuormaus- ja purkualueella normien mukaisesti. 
Kuljettajien on 
• käyttäydyttävä aina kohteliaasti ja yhteistyökykyisesti 
• avattava perävaunu turvallisella tavalla ennen kuormauksen aloittamista ja varmistettava, että 

sen lattia on puhdas ja kuiva 
• käytettävä soveltuvia henkilösuojaimia 
• ehdottomasti noudatettava kuormausalueilla voimassa olevia turvamääräyksiä 
• pysyttävä aina ajoneuvon läheisyydessä 
• noudatettava hätätilanteessa tehtaan turvaohjeita ja jätettävä ajoneuvonsa sellaiseen 

paikkaan, ettei se estä pelastusajoneuvojen paikalle pääsyä 
• kiinnitettävä kuorma ArcelorMittalin julkaisuissa kuvatulla tavalla (tai jos niitä ei ole, 

eurooppalaisissa standardeissa kuvatulla tavalla) 
• käytettävä ajoneuvon lavalle siirtymiseen apuvälineitä (irrotettavia portaita, siltaa jne.), jos 

ArcelorMittal on toimittanut sellaisia käyttöön. 
 
Kuljettajat eivät saa (lista ei ole kattava) 
• avata tai sulkea kattoa turvallisuutta vaarantavalla tavalla 
• olla sisällä perävaunussa lastauksen aikana  

Poikkeus: Kun tuote irrotetaan nostolaitteesta, perävaunuun saa mennä paikallisen 
riskiarvion ja turvatoimien mukaisesti. 

• koskea kuormaan tai nostolaitteeseen tai ohjata näitä käsin 
• kiivetä reunoille turvallisuutta vaarantavalla tavalla 
• hypätä perävaunusta 
• käyttää ArcelorMittalille kuuluvia koneita (trukit, nosturit...)3 
• kulkea kuorman alapuolelta 
• liikkua tai seisoa kuorman ja minkään kiinteän pisteen (esim. seinän) välissä. 
• … 
 

 

                                                 
3 Tehtaat voivat sallia kuljettajille näiden käytön, mutta siihen vaaditaan samankaltainen koulutus kuin 
ArcelorMittalin työntekijöillä on. 
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5. Kuorman kiinnittäminen 
Kuormauksen jälkeen kuljetusajoneuvon kuljettaja huolehtii kuorman sitomisesta eurooppalaisten 
standardien ja muiden tämän standardin kappaleessa 1 mainittujen dokumenttien mukaisesti. 
Kunkin kuljettajan 
• on käytettävä hyväkuntoisia sidontavälineitä 
• on käytettävä hyväkuntoisia ja turvallisia apuvälineitä (esim. tikkaat jne.) paikallisten 

olosuhteiden mukaisesti (edellytämme hyväkuntoisia tikkaita, ks. kappale 9.) 
• on otettava vastuu kuorman asettamisesta ajoneuvon lavalle. 
Kuorma sidotaan ja kiristetään aina ennen matkaan lähtöä (ennen ajoneuvon poistumista 
tehtaalta), vaikka matka olisikin lyhyt. 
Perävaunussa ei saa olla mitään irrallisia esineitä (esim. urasuojia, tukipilareita, kuormalavoja, 
sidontahihnoja jne.).   

 
 

6. Toimet ennen kuljetusajoneuvon lähtöä (pitkät tuotteet) 
ArcelorMittalin työntekijän ja ajoneuvon kuljettajan on tehtävä kuormausta ja kuorman 
kiinnittämistä koskevat laadunvarmennustoimet ennen ajoneuvon lähtöä. (Esimerkki: katso liite.) 
He allekirjoittavat yhdessä asiakirjan, joka sisältää vähintään seuraavat tiedot: 
• päivämäärä 
• yrityksen nimi 
• ajoneuvon kuljettajan nimi 
• kuljetusajoneuvon rekisterinumero 
• kuvat sidotusta kuormasta (päivämäärällä ja kuljettajan allekirjoituksella varustettuna). 
 
7. Joitakin ajoneuvoja koskeva yksityiskohtainen tarkastus (levy- ja AMDS-

tuotteet) 
Kuljetusajoneuvot tarkastetaan alla määritettyjen säännösten mukaisesti. 
Tarkastustiheys: 
Kaikilla tehtailla tehdään kuukausittain säännöllisiä pistokokeita ainakin 5 prosenttiin4 
ajoneuvoista (pakollinen). Suosituksena on 10 prosentin tarkastaminen ja tarkastusten 
toteuttaminen päivittäin. 
Pistokokeet on kohdistettava erityisesti uusiin kuljetusliikkeisiin, uusiin kuljettajiin tai tilanteisiin, 
joissa määräysten noudattamatta jättämistä voidaan epäillä (esim. jos kuljetusliike on aiemmin 
osoittautunut epäluotettavaksi). 
Kunkin tehtaan on raportoitava kuljetusliikkeelle säännöllisesti määräysten noudattamatta 
jättämisestä. 
Raportointi on tehtaan tekemässä arviointiprosessissa osa kuljetusliikkeen arviointia. 
Kuljetusliikkeet, jotka jättävät systemaattisesti sääntöjä noudattamatta, joutuvat ArcelorMittalin 
mustalle listalle.  
 
8. Kuljetusajoneuvon lähdön jälkeen 
Kukin kuljettaja 
• on vastuussa sidontavälineiden kiristämisestä kuljetuksen aikana.  
Tavaran käsittely 
• Kuljetusliike/kuljettaja ei saa käsitellä rahtia kuljetuksen aikana tai sen jälkeen. 

 
 

                                                 
4 Pakollista vähimmäisrajaa voidaan nostaa julkaisuissa tiettyjen tuotteiden kohdalla tai paikallisten 
tehtaiden päätöksellä. 



 

9. Parhaat menettelytavat 
9.1. Esimerkki säädettävistä silloista, joiden avulla kuljetusajoneuvon katto voidaan 

avata/sulkea (ks. alla). 
Kuva 7 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9.2. Jotta perävaunuun pääsy olisi helpompaa ja putoamisilta vältyttäisiin, voidaan käyttää 
kiinteitä tai siirrettäviä tikkaita. 

Kuvat 8-1 ja 8-2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
9.3. Liukuestemattoa on käytettävä soveltuvin osin tavaroiden alla. Näin vältytään 
liukumisriskiltä. 

Tiettyjen tuotteiden kohdalla liukuestematon käyttö on pakollista (katso erillisjulkaisut tai 
paikalliset säädökset). 

Kuva 9 
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Liite 
 
 

Auditointi ajoneuvon kuormaamisen jälkeen 
 
 

Pvm: 
 
Kuljetusyrityksen nimi: 
Kuljetusajoneuvon rekisterinumero: 
Perävaunun rekisterinumero: 
Ajoneuvon kuljettajan sukunimi: 
 
Tavaratyyppi: 
Tilausnumero: 
Kuorman määränpää (asiakas): 
Kokonaispaino: 
 
Kuvat: 

- kuorman yleiskuva 
- kuorman kiinnityksen yleiskuva 
- kuorman kiinnityksen tarkka kuva 

 
 
 
 
Allekirjoitukset:   Kuljettaja   ArcelorMittalin auditoija 
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