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1. Johdanto
Ohjeen tarkoitus on kuvata UPM:n käytännöt, vaatimukset ja vastuut, niin tuotantolaitosten kuin
UPM:n urakoitsijoiden osalta koskien UPM Suomen tuotantolaitoksilla ja terminaaleissa
tapahtuvaa liikennettä.

2. Soveltamisala
Raskaanliikenteen kuljettajien turvallisuusohje koskee kaikkia UPM Suomen toimintoja. Laaditut
käytännöt ja menettelyt sitovat kaikkea liikennettä UPM Suomen tehdasalueilla ja
terminaaleissa. Rautatieliikennettä koskee oma ohje ”Vaihtotyön ja ratatyön turvallisuusohjeet”,
joka on yhtenevä tämän ohjeen vaatimusten kanssa.
Tämän ohjeen suojavälinevaatimus ei koske kuljetuksia tai jakelutoimintaa, joissa on käytössä
henkilö- tai pakettiauto (esim. Posti, UPS tms.) ja jos, näiden kuljettajat eivät mene
tuotantoalueille. Edellä mainittujen kuljetusvälineiden kuljettajien osalta noudatetaan UPM
vierailijaturvallisuus -standardia.

3. Määritelmät
Raskasta liikennettä on kuorma-autoilla, sekä perävaunun kanssa, että ilman perävaunua
suoritettavat kuljetukset, työkoneilla tehtävät pihan harjaukset, pesut, lumityöt, tms..

4. Roolit ja vastuut
UPM:n internettisivuilta löytyvät UPM:n ohjeet ja vaatimukset urakoitsijoille turvallisuuden osalta
(UPM.COM - About us - For suppliers). Vaatimukset koskevat kaikkia urakoitsijoita ja kolmansia
osapuolia ja he sitoutuvat noudattamaan näitä sekä mahdollisia paikallisia turvamääräyksiä
sopimuksissa. Tämän takia kaikissa UPM:n toimintojen hankinta- tai kuljetussopimuksissa tulee
olla viittaus kyseisiin turvallisuusohjeisiin ja -vaatimuksiin. Kyseisten sopimusten vastuuhenkilöt
ovat yhteydessä toimittajiin ja urakoitsijoihin mahdollisista muutoksista ohjeisiin tai vaatimuksiin.
Tuotantolaitokset vastaavat, että kuljetusyritykset ajoneuvoineen ovat luvitettu
kulunvalvontajärjestelmään ja kuljettajalla on tieto lastaus- tai purkupaikasta. Tuotantolaitoksen
porteilla tulee olla selkeät opastaulut purku- ja lastauspaikoista tai kuljettajalle on annettava
opaskartta tai ohje tätä varten. Opaskartta tai ohje tulee sisältää lastaus- ja purkupaikkojen
lisäksi ajoreitit näihin. Ajoreitit ja mahdolliset odotusalueet tulee olla merkitty tehdasalueelle
tarvittavine liikennemerkein.
UPM:n toimittajat ja urakoitsijat vastaavat oman alihankinta- ja logistiikkaketjunsa
turvallisuusvaatimuksista sekä UPM:n ohjeiden ja vaatimusten tiedottamisesta kaikille
tarvittaville tahoille, kuten tuotantolaitoksilla käyville raskaanliikenteen kuljettajille. Myös
Tärkeää: Tämä on päivittyvä asiakirja. Tulostettujen tai sähköisten jäljennösten tuottaminen on sallittua, mutta ne eivät ole
päivittyviä asiakirjoja. Käyttäjille ilmoitetaan päivittyvään versioon tehdyistä muutoksista.
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vaatimusten mukaisten suojavälineiden hankinta on urakoitsijoiden vastuulla. Lastia ei pureta tai
autoa lastata, jos turvallisuusvaatimuksia ja -ohjeita ei noudateta.
UPM:n vaarallisten kemikaalien maantiekuljetusten turvallisuusneuvonantajana toimii Hannu
Vänni ja Hanna Eklund.

5. Työturvallisuuskortti ja perehdytykset
Kaikilta suomalaisilta urakoitsijoilta vaaditaan voimassa oleva työturvallisuuskortti.
Vaatimus koskee kaikkia suomalaisia kuljetusyrityksiä ja heidän kuljettajiaan kuljettajan
kansallisuudesta riippumatta.
UPM:n tuotantolaitoksille ei saa tulla, ennen kuin on suorittanut
turvallisuusperehdytyksen. Turvallisuusperehdytykset löytyvät UPM:n internettisivuilta
(UPM.COM – About us – For suppliers – UPM Safety Induction) ja raskaan liikenteen
kuljettajille on kaikille tuotantolaitoksille yhteinen perehdytys. Lisäksi yksittäisillä
laitoksilla voi olla tarkempia perehdytyksiä ja koulutuksia, kuten Biojalostamon
turvallisuusperehdytys, tuotannon tai kuljetettavien tuotteiden ominaisuuksista johtuen.
Kuljetusyrityksiä tiedotetaan näistä erikseen.
Turvallisuusperehdytys on henkilökohtainen ja jokaisen kuljettajan tulee käydä
tekemässä perehdytys. Perehdytys tulee uusia kolmen vuoden välein.

6. Suojavälineet
UPM:n toimivilla tehdasalueilla sekä terminaaleissa, tulee ajoneuvon ulkopuolella liikuttaessa
vähintään käyttää:
-

Näkyvä varoitusvaatetus (liivi tai takki, SFS-EN 20471 tai SFS-EN 471 luokka 2)
Turvajalkineet
Leukahihnallinen kypärä
Suojalasit tai visiiri

Tarvittaessa tulee käyttää myös muita suojavälineitä, kuten kuulosuojaimia prosessitiloissa.
Kemikaalikuljetusten osalta tulee huomioida kemikaalikohtaiset VAK-vaatimukset, kuten
hengityssuojain. Biojalostamon lastaus- ja purkupaikat ovat EX-aluetta ja siellä kaikki
suojavaatteet tulee olla EX-alueelle hyväksyttyjä. Lisäksi biojalostamolla on hansikkaiden
käyttöpakko.
Jokaisesta poikkeamasta suojavälineiden käytössä UPM laskuttaa kuljetusliikkeeltä 150 €
muistutusmaksun. Toistuvat poikkeamat tulkitaan sopimusrikkomukseksi, joka antaa UPM:lle
Tärkeää: Tämä on päivittyvä asiakirja. Tulostettujen tai sähköisten jäljennösten tuottaminen on sallittua, mutta ne eivät ole
päivittyviä asiakirjoja. Käyttäjille ilmoitetaan päivittyvään versioon tehdyistä muutoksista.
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oikeuden irtisanoa kuljetussopimus ilman irtisanomisaikaa. Tämä koskee koko mahdollista
alihankintaketjua.

7. Turvallisuusilmoitukset
Kaikilla urakoitsijoilla on velvollisuus ilmoittaa kaikista havaituista puutteista, turvallisuuteen ja
ympäristöön liittyvistä havainnoista, vaaratilanteista sekä poikkeamista ja tapaturmista
välittömästi suoraan UPM henkilökunnalle. Lisäksi turvallisuuteen ja ympäristöön liittyvistä
ilmoituksesta tulee tehdä One Safety-järjestelmään ilmoitus (onesafetyanonymous.upm.com).
Myös UPM:n henkilökunta kirjaa havaituista puutteista turvallisuusvaatimusten noudattamisessa
havainnon tai vaaratilanneilmoituksen. Ilmoitukset käsitellään ja pyydetään urakoitsijalta
vastinetta korjaavine toimenpiteineen. Tarvittaessa tuotantolaitos tiedottaa havainnosta tai
vaaratilanteesta kuljetussopimuksista vastaavia, jotka laskuttavat 150 €:n muistutusmaksun
kuljetusyritykseltä.
Toistuvissa puutteissa ja rikkeissä noudatetaan UPM:n sanktiokäytäntöä.

8. Muut vaatimukset
Rahtikirjoissa tulee olla kaikki vaaditut tiedot lastista riippuen. Jos rahtikirja on puutteellinen
kemikaalin tyypin tai purkupaikan osalta, kuormaa ei pureta. Tuotantolaitoskohtaisia
purkulupakäytäntöjä ja -ohjeita tulee noudattaa. UPM:n osto-organisaatio on velvollinen
huolehtimaan, että tilaukselle tulee purkupaikka ja tarvittaessa purkuohjeet. Tiedot
purkupaikasta ja mahdollisista ohjeista tulevat tilaukselta rahtikirjoihin. Kaikista puutteista
rahtikirjoissa tulee tehdä turvallisuushavainto tai vaaratilanneilmoitus, joko UPM:n tai urakoitsijan
toimesta.
Ajoneuvossa ei saa tehdasalueelle tulla ylimääräisiä henkilöitä, lukuun ottamatta mahdollista
työhön osallistuvaa apukuljettajaa tai perehdytyksessä olevaa työntekijää.

9. Liitteet
1. UPM Suomen tehtaiden liikennöimisohje
2. Ohje ulkomaalaisille raskaanliikenteen kuljettajille turvavälineistä

Tärkeää: Tämä on päivittyvä asiakirja. Tulostettujen tai sähköisten jäljennösten tuottaminen on sallittua, mutta ne eivät ole
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Tämä ohje on yleinen tieliikenteen liikennöimisohje UPM:n Suomen tehtaiden ulkoalueilla ja
koskee kaikkia alueella liikkuvia kulkuneuvoja.
1. Alueella noudatetaan pääsääntöisesti yleisiä tieliikenteen sääntöjä. Kuormaus- ja
purkauspaikoilla tulee väistää työkoneita.
2. Liikenteessä on noudatettava paikallisia nopeusrajoituksia.
3. Kulkuneuvoilla ajettaessa mobiililaitteiden käyttö on kielletty.
4. Kaikissa moottorikäyttöisissä ajoneuvoissa tulee olla ajovalot kytkettynä.
5. Alueella liikkuvissa työkoneissa tulee olla vilkkuvalot toiminnassa.
6. Alueella liikuttaessa tulee käyttää sovittuja sekä merkittyjä ajoreittejä, ellei
työnsuorittaminen edellytä reiteiltä poikkeamista.
7. Erillisillä merkinnöillä osoitetaan alueet, joissa ajoneuvoilla ei saa ajaa.
8. Rautatien tasoristeyksissä tulee noudattaa erityistä varovaisuutta. Raideliikennettä tulee
väistää kaikissa tilanteissa
9. Ajoneuvoja saa pysäköidä vain merkityillä tai muuten turvallisiksi todetuilla paikoilla.
HUOM! Raiteen välittömään läheisyyteen ja palovaarallisiin ympäristöihin on pysäköinti
kielletty. Turvaetäisyys raiteeseen on 2,5 metriä raiteen keskikohdasta mitattuna.
Palovaarallisessa ympäristössä koneet tulee pysäköidä riittävän turvaetäisyyden päähän
syttyvistä rakenteista tai materiaaleista. Riittävä etäisyys määritellään riskinarvioinnissa,
jossa tulee ottaa huomioon myös koneiden turvallinen säilytys taukojen aikana sekä työn
jälkeen. Palovaarallisia ympäristöjä ovat mm. kuljettimien alla olevat alueet.
Mahdolliset poikkeukset ylläolevasta ohjeesta toteutetaan riskien kartoituksen perusteella ja
tehtaan johdon sekä paikallisen turvallisuuspäällikön päätöksellä.
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Lastausta ei saa suorittaa ilman asianmukaisia henkilösuojaimia!
The loading shall not be carried out without the proper personal protective equipment!
Bei Aus-/Beladung ist das Tragen von Sicherheitsausrüstung Pflicht!
Погрузочные работы должны выполняться персоналом только при наличии средств
индивидуальной защиты!
Rozładunek i załadunek tylko w stroju ochronnym spełniającym wymagania bezpieczeństwa pracy!
Kauba laadimine toimub ainult nõuetekohaste isikukaitsevahenditega!

Kuljettajan suojainvarusteet:
1. heijastinliivi
2. turvakengät
3. silmäsuojaimet
4. Leukahihnallinen kypärä

EN

Safety equipments for the drivers:
1. reflective vest
2. safety shoes
3. light eye protection
4. Helmet with chin strap

DE

Sicherheitsausrüstung
für Fahrer:
1. Warnweste
2. Sicherheitsschuhe
3. Schutzbrille
4. Helm mit Kinnriemen

RUS

Средства индивидуальной
защиты для водителей:
1. светоотражающий жилет \ куртка
2. защитная обувь
3. защитные очки
4. Каска с ремешком

PL

Sprzęt zabezpieczający
dla kierowców:
1. kamizelka odblaskowa
2. buty ochronne
3. okulary ochronne
4. Kask z zapięciem pod brodą

EST

Autojuhi turvavarustus:
1. helkurvest
2. turvajalanõud
3. kaitseprillid
4. Lõuarihmaga kiiver
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Rakodás közben minden esetben megfelelő személyes védőfelszerelést kell viselni!
Încărcarea nu se va efectua fără echipamentul de protecţie personală corespunzător!
Yükleme esnasında Kişisel Koruyucu Donanım olmadan asla yükleme yapılmamalıdır!
La carga no se efectuará sin el equipo de protección personal adecuado!
Nakládání se nesmí provádět bez příslušných osobních ochranných pomůcek!
Pour tout chargement, les équipements de sécurité suivants sont obligatoires pour les chauffeurs !

HUN

Biztonsági felszerelés
a vezetők számára:
1. láthatósági mellény
2. munkavédelmi lábbeli
3. védőszemüveg
4. Állszíjas védősisak

ROM

Echipamente de siguranţă
pentru şoferi:
1. vestă reflectorizantă
2. încălţăminte de protecţie
3. protecţie împotriva luminii pentru ochi
4. Cască cu curea de bărbie

TR

Şoförler için İş güvenliği
malzemeleri (KKD):
1. reflektörlü yelek
2. ış güvenlği ayakkabısı
3. ış güvenliği gözlüğü
4. Çene kayışlı baret

ES

Equipos de seguridad
para los conductores:
1. chaleco de alta visibilidad
2. calzado deseguridad
3. gafas protectoras
4. Casco con correa de barbilla

CZ

Bezpečnostní pomůcky pro řidiče:
1. reflexní vesta
2. bezpečnostní obuv
3. ochranné brýle
4. Přilba s páskem pod bradu

FR

Les équipements de sécurité :
1. gilet de sécurité très visible
2. chaussures de sécurité
3. lunettes de protection
4. Casque avec jugulaire
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