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ESIPUHE

Yritystoiminta, kauppa ja palvelut ovat yhä riippuvaisempia logistisen ketjun toimivuudes-
ta. Kuljetettavalle tavaralle sattuu kuitenkin runsaasti vahinkoja kaikkialla maailmassa joka 
päivä. Yritystoiminnan keskeisiä tavoitteita on toiminnan ja tuotannon häiriötön jatkuminen. 
Suurin osa vahingoista on ehkäistävissä varsin pienin toimenpitein. Tämän kirjasen tarkoi-
tuksena on selvittää, miten vahinkoja voidaan logistisessa ketjussa välttää tai niiden seurauk-
sia vähentää.

Logistisen ketjun eri osapuolille on tärkeää, että tavarat toimitetaan vastaanottajille moitteet-
tomassa kunnossa ja sovitussa ajassa. Meri- ja kuljetusvakuutustoiminnan tehtävänä on va-
kuutuksin turvata tavaran omistajan, varustamon tai muun rahdinkuljettajan intressi tavaraa 
ja kuljetusvälinettä kohtaavien vahinkojen varalta. Vaikka kuljetusvakuutus korvaakin tava-
ralle aiheutuneen vahingon, koituu vahingosta aina epäsuoria kustannuksia, joita vakuutuk-
sella ei voida kattaa. Vastaanottaja antaa epäilemättä enemmän arvoa sovitussa järjestyksessä 
tapahtuvalle tavarantoimitukselle kuin vahingonkorvauksena tulevalle rahalle.

Kirjanen käsittelee toimia, joiden avulla kuljetusketjun eri vaiheissa voidaan vähentää tai 
ehkäistä kuljetettavaa tavaraa uhkaavia vahinkoja. Se on tarkoitettu käsikirjaksi tavaran lä-
hettäjille ja vastaanottajille, varustamoille ja muille rahdinkuljettajille sekä ahtaajille, satama-
viranomaisille ja yleensä kaikille niille, jotka joutuvat tekemisiin tavarankäsittelyn kanssa. 
Kirjasesta on hyötyä myös kuljetus- ja käsittelyjärjestelmien suunnittelijoille.

Kirjasta laadittaessa on Finanssialan keskusliitto voinut hyödyntää suomalaisten vakuutus-
yhtiöiden tietoja ja kokemuksia kuljetusvahingoista. Oppaan sisällöstä ovat vastanneet Ilkka 
Joronen (Pohjola Vakuutus Oy), Ilkka Kalpio (If Vahinkovakuutusyhtiö), Seppo Lipsunen 
(Tapiola), Tero Talala (Fennia) sekä FK:n toimistosta Outi Pennanen, Risto Karhunen ja Veli 
Matti Ojala. Lisäksi keskusliitto on International Union of Marine Insurance  -järjestön jäse-
nenä voinut käyttää hyväkseen järjestön keräämää laajaa kansainvälistä tietoaineistoa.
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1  NORMAALIT KULJETUSRASITUKSET

Kuljetuksen aikana tavaroihin kohdistuu rasituksia, joiden suunta ja suuruus vaihtelevat. Jokai-
sella kuljetusmuodolla on omat ominaiset kuljetusrasituksensa, joihin vaikuttavat lisäksi ulkoi-
set olosuhteet. Kun tiedetään edes suunnilleen, minkä suuruisia tavanomaiset kuljetusrasitukset 
ovat eri vuodeaikoina, niitä on helpompi torjua. Tavaravakuutuskin edellyttää, että tavara on 
ennen kuljetuksen alkamista tarkoituksenmukaisesti pakattu, suojattu ja varustettu kestämään 
tavanomaista rasitusta tavaran vahinkoalttius sekä kuljetus-, käsittely- ja varastoimisolosuhteet 
huomioon ottaen. Tämän vuoksi on tarpeellista perehtyä kuljetusrasituksiin, koska niiden pe-
rusteella suunnitellaan kuljetuksen eri osatekijät.

1.1 Mekaaniset rasitukset

1.1.1 Terminaali- ja käsittelyrasitukset

Kuljetusyksikön kokoaminen

Jollei lähettäjä ole tehnyt lähetyksestä koneellisesti käsiteltävää yksikköä, sellainen tehdään en-
simmäisessä terminaalissa, johon tavara toimitetaan. Koska tavaraa ei siellä enää käsitellä yhtä 
huolellisesti ja varoen kuin lähettäjän omassa varastossa, tulisi välttää sellaisten yksittäisten 
kollien lähettämistä, jotka on mahdollista siirtää käsin. Pienehköistä tavaroista tulisi aina muo-
dostaa suurempi yksikkö, jota siirrellään vain trukeilla tai haarukkavaunuilla.

Pudotus

Käytäntö on osoittanut, että käsin tavaroita siirrettäessä yksittäinen kolli pudotetaan maahan 
korkeudelta, joka on noin 70 cm miinus tavaran bruttopainoa vastaava senttimäärä. Siten esi-
merkiksi 20 kg:n laatikko pudotetaan maahan kuljetuksen aikana noin 50 cm:n korkeudelta.
Tätä putoamiskorkeutta voidaan pitää tavanomaisena pudotuskorkeutena, josta 20 kg:n kolli 
jossain käsittelypisteessä putoaa. Edelleen on havaittu, että trukkikäsittelyssä yksikkö pudote-
taan noin 20 cm:n korkeudelta, ja pudotuksesta aiheutunut isku vastannee myös sitä voimaa, 
jolla yksikkö jossain käsittelyvaiheessa työnnetään muita tavaroita tai seinää vasten.

Lastaus/purkaus

Kun tavaroita lastataan tai puretaan kuljetusvälineestä, niihin kohdistuu monenlaisia rasituksia. 
Näitä ovat muun muassa:

• vetämisestä ja työntämisestä aiheutuva rasitus
• nostamisesta syntyvä taivutus tuotteeseen, esimerkiksi pitkiin levynippuihin, 
akseleihin, palkkeihin, putkiin, profiileihin ym.
• nostovälineiden aiheuttama puristus esimerkiksi säkkeihin, rulliin ja kodinko-
neisiin.
• iskut toisiin tavaroihin
• lastin sidontavälineiden aiheuttama puristus.

Nämä käsittelyrasitukset ovat suuresti riippuvaisia terminaali- ja ahtaushenkilökunnan ammat-
titaidosta ja heidän käyttämistään tavarankäsittelyvälineistä.
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Merenkäynnissä kaatunutta lastia lauttavaunuilla.

Esimerkki: 
Auton varaosia oli kerätty rullakoihin sitä mukaa kun tilauksia päivän mittaan tuli. Her-
kästi vaurioituvia peltiosia ja laseja oli pohjalla ja päälle oli lastattu akkuja ja muuta pai-
navaa tavaraa. Alimmat tavarat vääntyivät ja särkyivät painon alla.

Kiire
Kiire saa aikaan turhia tavaravaurioita, kun ahtaushenkilökunta ei voi työskennellä maltillisesti 
ja tavaran kuntoa säästäen. Hyvissä ajoin tehty toimeksianto mahdollistaa hyvän lastaus- ja 
purkaustyön. Nopearytmisen työskentelyn haitat näkyvät erityisesti lentorahdin käsittelyssä.

Staattiset rasitukset

Tavaravarastoissa pyritään lattiatila hyödyntämään tarkoin latomalla tavaraa päällekkäin. Nor-
maali pinoamiskorkeus on 2–4 metriä tavaran laadun mukaan, ja jonkun lähettäjän tavarat jou-
tuvat aina alimmaiseksi. Niiden on kestettävä tällainen pinoamisrasitus vaurioitumatta.
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1.1.2 Varsinaiset kuljetusrasitukset

Dynaamiset rasitukset

Kun kuljetusväline lähtee liikkeelle siihen alkaa vaikuttaa erisuuntaisia voimia, jotka pyrkivät 
liikuttamaan lastia. Näitä kiihtyvyys- ja hidastuvuusvoimia ilmentämään käytetään yleisesti 
suuretta g, joka merkitsee painovoiman kiihtyvyyttä. Vapaassa pudotuksessa kappaleeseen vai-
kuttava painovoiman kiihtyvyys on suuruudeltaan 9,81 m/s2. Kun esimerkiksi kuormalavalla 
olevaan 100 kg:n kolliin vaikuttaa 1 g:n hidastuvuus, se tarkoittaa sitä, että kollia eteenpäin 
työntävä voima on suunnilleen yhtä suuri kuin tavaran paino.

Merikuljetuksissa alus keinuu kelluntapisteensä ympäri kolmessa eri tasossa. Poikittaissuun-
tainen heiluminen on voimakkainta, mutta aluksen kulkiessa tuntuu erisuuntaisten heilunta-
liikkeiden yhteisvaikutus. Keinunnan suuruuteen vaikuttavat merialue, laivan ominaisuudet, 
ohjailu ja aluksen mahdolliset vakaajat.

Maantiekuljetuksissa lastiin vaikuttavat auton jarrutukset, kiihdytykset sekä nopeat ohjaus-
liikkeet. Lasti pyrkii siirtymään eteenpäin kuljetuksen aikana, ja tien kunto, ajonopeus sekä 
auton jousitus vaikuttavat autokuljetusten kuljetusrasituksiin.

Rautatiekuljetuksissa suurimman uhan tavaroiden turvallisuudelle muodostavat iskut, joita 
aiheutuu junia koottaessa. Nämä pituussuuntaan vaikuttavat voimat voivat kasvaa useita kerto-
ja suuremmiksi kuin vastaavat hidastuvuudet maantiepuolella.

Lentokoneiden laskeutuessa eteenpäin suuntautuva hidastuvuus on tehokkaiden jarrujen ansi-
osta samaa luokkaa kuin parhailla autoilla. Pystysuorat iskut voivat olla niin voimakkaita, että 
vain autokuljetuksissa kohdataan samansuuruisia rasituksia.

NORMAALEJA KULJETUSRASITUKSIA ERI KULJETUSVÄLINEISSÄ

Kuljetusväline Pinoamiskorkeus Vaakasuorat
iskut eteenpäin

Iskut sivulle
ja taakse

Pystysuorat
iskut

Auto/kontti 250 cm 0,8-1 g
täysjarrutus 0,5 g

0,2-3 g
jousituksesta 

riippuen

Juna 280 cm
3-4 g

vaihtotöissä
eteen/taakse

0,4 g 0,4 g

Laiva 4-12 m 0,3-1 g 0,8 g
keula n 2 g

keskellä
0,2-1 g

lentokone 200 cm 1 g 0,3 g 2,5 g
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Normaaleihin kuljetusrasituksiin vaikuttavat mm. seuraavat tekijät:
• auton jousitus (mekaaninen vai ilmajousitus )
• rautatievaunun puskurien laatu
• ympäristö (lämpötila, sademäärä, aallokko)
• kuljetusmatkan pituus (Ruotsiin vai Marokkoon)
• välikäsittelykertojen määrä
• varastointiaika.

KESKIMÄÄRÄISIÄ AALLONKORKEUKSIA MERIALUEITTAIN 

Merialue Aallonkorkeus Keskimääräiset
esiintymiskerrat/vuosi

Itämeri 6,5 m 1

Pohjanmeri 6,5 m 22

Biskajanlahti 6,5 m
9,5 m

169
53

Pohjois-Atlanti 6,5 m
9,5 m

675
303

Pohjois-Atlantilla esiintyy jopa 14 m korkeita aaltoja keskimäärin neljä kertaa vuodessa.

Edellä mainitut aallonkorkeudet ovat tiettynä ajanjaksona havaittu keskiarvo eli merkitsevä 
aallonkorkeus. Todellisuudessa esiintyy lähes kaksi kertaa korkeampia yksittäisiä aaltoja. Me-
renkäynnissä lastiyksikon tukevuutta kortellaan niin pituus-, leveys- kuin korkeussuunnasssa. 
Autokuljetuksissa normaali kuljetusrasitus sivusuuntaan on 0,5 g, mutta laivoissa sivusuuntai-
nen rasitus kasvaa usein suuremmaksi. Maantieliikenteen lastin tuentaa on siis parannettava 
merimatkaa varten. Konttia voidaan kuljettaa kaikilla kuljetusvälineillä, ja se voidaan sijoittaa 
laivaan esimerkiksi poikittaissuuntaisesti. Lasti on tuettava kontissa niin hyvin, että se kestää 
kuljetusketjun rankimmankin vaiheen rasitukset. Tuenta tulee tehdä seinästä seinään esim. 
puutavaran avulla. Sidontavälineenä tulee käyttää mahdollisimman vähän venyvää sidontama-
teriaalia.

Resonanssi
Sekä kuljetusvälineillä että eri tavaralajeilla on yksilölliset tärinätaajuutensa ja -laajuutensa. 
Kun tavaran ominaisvärähtely vahvistuu ja yhtyy kuljetusvälineen värähtelyyn, syntyy tämän 
resonanssi-ilmiön vaikutuksesta niin voimakasta tärinää, että se voi rikkoa tavaran. Tuotteen 
resonassijaksoluku on mahdollista selvittää laboratorio- olosuhteissa. Kuljetusvälineistä lai-
valla sekä mekaanisella jousituksella varustetulla autolla on monipuolisimmat resonanssijak-
soluvut, joten ne aiheuttavat suurimman “resonanssiuhkan” tavaroille.

Esimerkki 
Röntgenputkia oli kuljetettu Suomeen lentokoneella. Vastaanottajan tutkimuksissa ha-
vaittiin putkien vaurioituneen sisältä. Pakkaukset ja putkien ulkokuoret olivat ehjiä. 
Vaurioitumisen pääteltiin aiheutuneen tavaran ja lentokoneen värähtelyjen resonanssis-
ta.
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1.2 Ilmastolliset rasitukset

Suhteellinen kosteus

Tavaraa kuljetusvälineessä tai varastossa ympäröivä ilma sisältää aina kosteutta. Mitä lämpi-
mämpää ilma on, sitä enemmän se voi sisältää kosteutta. Suhteellinen kosteus tarkoittaa ilman 
sisältämän vesihöyrymäärän suhdetta suurimpaan mahdolliseen vesihöyrymäärään, joka ilmas-
sa voi olla samassa lämpötilassa. Ilman suhteellinen kosteus ilmaistaan prosentteina.
Esimerkki: Kun ilman lämpötila on +20o C ja suhteellinen kosteus (RH) 60 %, on ilman vesi-
sisältö 11 g vettä/m3. Kun lämpötila on +30o C ja RH 60 %, on ilmanvesisisältö 18 g vettä/m3. 
Lämpötilaa, jossa ilman suhteellinen kosteus on 100 %, sanotaan kastepisteeksi. Ilmassa oleva 
vesihöyry alkaa tiivistyä lämpötilan laskiessa alle kastepisteen.

1.2.1 Kastuminen

Hikoilu

Ilmassa oleva vesihöyry voi tiivistyä tavaroiden pintaan kosteutena (condensation) tai kulje-
tusvälineen rakenteisiin hikoiluna (sweat). Näistä ilmiöistä voidaan myös käyttää nimityksiä 
lastihikoilu ja aluksen hikoilu. Lastihikoilua tapahtuu silloin, kun mennään kylmästä ilmasta 
lämpimään ja lastin lämpötila on alhaisempi kuin ympäröivän ilman kastepiste. Ilmiö on tuttu 
silmälasien käyttäjille, jotka tultuaan talvella pakkasesta sisään joutuvat kuivaamaan höyryyn-
tyneitä lasejaan. Aluksen hikoilua ilmenee tultaessa lämpimästä ilmanalasta kylmään. Lämpi-
män lastitilan ilmankosteus tiivistyy aluksen tai kontin kylmiin rakenteisiin silloin,
kun rakenteiden pintalämpötila on alhaisempi kuin ympäröivän ilman kastepiste. Kun tiivisty-
mistä on jatkunut tarpeeksi, vesi alkaa tippua lastin päälle.

Kahvikonttiin on muodostunut kuljetuksen aikana runsaasti kosteutta. Testi osoitti, ettei kont-
tiin ollut päässyt merivettä. Kontti oli uusi ja ehjä. Vahingon syy oli ilmanvaihdon puute kon-
tissa.
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Jos kuljetettava tavara on hygroskooppista eli imee itseensä helposti kosteutta, se on erityisen 
altista hikoiluvaurioille. ”Puun keskimääräinen kosteuspitoisuus riippuu ympäröivän ilman 
suhteellisesta kosteudesta. Kun ilman suhteellinen kosteus vaihtelee 0–100 %, muuttuu puun 
kosteuspitoisuus 0–30 %:iin lämpötilan ollessa +20o C. Kosteuspitoisuudella on merkittävä vai-
kutus puun lujuuteen. Kun puun kosteuspitoisuus muuttuu 0–25 %, alenee esimerkiksi puris-
tuslujuus 65 %”. Eniten kosteusongelmia on eri ilmastovyöhykkeiden välisissä konttikuljetuk-
sissa (esimerkiksi Kaukoidästä Suomeen). Tavaraa ostettaessa tulisi huomioida seuraavat asiat:

Miten välttää 
kosteusvahinkoja

• Jos mahdollista, laivaa tavarat sellaisena vuodenaikana, jolloin Suomen ja 
lähetysmaan lämpötilat ovat mahdollisimman lähellä toisiaan. Yritä välttää ainakin
• pahimpia sadekausia (monsuuni), jolloin ilman kosteus on suurimmillaan.
• Selvitä lähtöpään infrastruktuuri. Miten tavarat varastoidaan, ja millaisissa 
olosuhteissa kontin lastaus tapahtuu?
• Selvitä toimituslausekkeen sopivuus konttikuljetukseen ja vastuun siirtymiseen. 
Tavarat ja niiden pakkaukset pitää saada kuivana kontteihin.
• Vaadi käytettäväksi tuuletettuja kontteja, joiden tuuletusaukkoja ei ole peitetty.
• Kontit tulee purkaa mahdollisimman pian. Vältä pitkää varastointia satamassa.
• Tarkasta kuormatila ja hyväksy käyttöön vain kuiva ja ehjä yksikkö.
• Käytä kuivaa pakkaus- ja tuentamateriaalia.
• Levitä varmuuden vuoksi kuivaa paperia lastin päälle ja tarvittaessa myös kontin 
pohjalle. Markkinoilla on myös peitteitä, joilla kattoon kondensoituva kosteus
• otetaan talteen.
• Jos käytät höyrysulkua (= ilmatiivistä muovia) tavaran ympärillä, laita höyrysulun 
sisään kosteutta imevää ainetta (dehydraattia).
• Käytä ruostuvissa tuotteissa suojarasvaa tai -öljyä.
• Kosteuden sitomiseen kuormatilassa on olemassa erilaisia apuvälineitä. 
Tuotepakkauksissa voi käyttää silikaattigeeliä sisältäviä pusseja ja kuormatilassa isompia 
pusseja (esim. 20 jalan konttiin 15 kpl 1 000 g:n pusseja). Saatavana on myös kontin 
seinäprofiiliin liimattavia säiliöitä, joihin tiivistynyt kosteus varastoituu.

Esimerkki: Lämmittämättömälle tilalle, jonka lämpötila on +12o C ja ilman suhteellinen koste-
us 80 %, voidaan oheista taulukkoa käyttäen määrittää kastepiste seuraavasti:
Otetaan lähtöpisteeksi lämpötila-asteikolla +12o C ja siirrytään oikealle, kunnes saavutetaan 80 
%:n kosteus- käyrä. Leikkauspisteestä jatketaan kohtisuoraan alaspäin 100 %:n kosteuskäyrälle 
ja siitä vasemmalle takaisin lämpötila- asteikolle. Esimerkkitapauksessa kastepiste on +9o C, 
eli kun tilassa jonkin pinnan lämpötila on 3o C matalampi kuin tilassa olevan ilman lämpötila, 
kondensoituminen alkaa.
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Kastepisteen määrittämiseksi löytyy useita tapoja.  
Tässä niistä yksi.

 
Sade, lumi 
aallokko, tulviminen

Tavanomaisiin ilmastollisiin rasituksiin kuuluvat sade ja lumi. Lunta voi tulla lastitilaan lastin 
mukana esimerkiksi suuryksiköiden alustarakenteissa ja lastin välissä.
Monsuunialueilla esiintyvät sateet kuuluvat luonnollisina ilmiöinä paikallisiin oloihin. Kau-
koidästä tulevissa konteissa on esiintynyt kosteus- ja homehtumisvahinkoja,
joiden syynä on ollut kosteana lastattu lasti. Merikuljetuksissa on aina mahdollista, että tava-
roita kuljetetaan sääkannella. Konttien ja puoliperävaunujen lisääntyessä lähettäjän on mahdo-
tonta tietää, tuleeko hänen tavaransa aluksen kannen alle vai sääkannelle. Ikääntyneet kontit tai 
puoliperävaunut eivät ehkä enää olekaan vesitiiviitä.
Ilmastonmuutoksen takia on yhä enenevässä määrin tullut riskiksi tulviminen varastoissa ja 
varastokentillä. Noussut merivesi tai kovat sateet aiheuttavat äkillistä vedenpinnan nousua.
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1.2.2 Lämpötilan vaihtelut

Kuumuus

Kun lastia kuljetetaan eri ilmastovyöhykkeiden läpi, se joutuu aina alttiiksi lämpötilan vaihte-
luille. Suljetussa yksikössä, esimerkiksi kontissa tai puoliperävaunussa, voi lämpötila nousta 
niin korkeaksi, että lasti vaurioituu. Terminaalin pihalla tai satamien paikoitusalueilla aurin-
gonpaiste nostaa kuljetusyksikön sisälämpötilan sellaisiin lukemiin, että esimerkiksi elintar-
vikkeet vahingoittuvat. Suklaan sulaminen on tyypillinen tähän ryhmään kuuluva vahinko. Jo 
Keski-Eurooppa on sellaisen välimatkan päässä Suomesta, että ilmastoerot on huomioitava 
kuljetuksissa.

Kylmyys

Kylmyyden aiheuttamat ongelmat tiedostetaan, mutta siitä aiheutuu silti joka vuosi kuljetus-
vahinkoja. Kylmyys aiheuttaa mm. kumien ja muovien haurastumista, nesteitten jäätymistä tai 
kiteytymistä ja elintarvikkeiden turmeltumista.

1.2.3 Ilmanpaineen vaihtelut

Vaihteleva ilmanpaine voi joskus muodostua uhkaksi tavaralle. Lentokuljetukset tapahtuvat 
korkeuksissa, joissa on hyvin alhainen ilmanpaine. Rahtitilat ovat paineistettuja, mutta eivät 
kuitenkaan normaaliin, merenpinnan tasolla olevaan ilmanpaineeseen 760 mmHg (= 1 013 mil-
libaaria mb). Lentokoneen rahtitilan ilmanpaine
vaihtelee 1 000–1 027 mb (750–770 mmHg). Alhainen ilmanpaine lastitilassa voi johtaa siihen, 
että nestemäiset tuotteet laajentuessaan tunkeutuvat astioista ulos, paineenalaiset kaasusäiliöt 
alkavat vuotaa tai herkät mittalaitteet muuttuvat säädetyistä lähtöarvoista. Samoin voi käydä, 
kun kuorma-autot Alppien ylityksessä joutuvat joskus käyttämään teitä, jotka ovat kahden kilo-
metrin korkeudessa.

Esimerkki 
Lentokuljetuksen aikana olivat hiustenhoitoainetta sisältävien pullojen muovikorkit vuo-
taneet, koska lastitilan alhainen ilmanpaine aiheutti tuotteen laajenemisen pullossa.

1.2.4 Ilman epäpuhtaudet

Ilmansaasteet aiheuttavat ongelmia myös kuljetusalalla. Ilmassa on suolaa, pölyä ja hiekkaa, 
jotka tunkeutuvat pakkaukseen pienistäkin raoista. Lisäksi tuotteita uhkaavat liikenteen ja teol-
lisuuden päästöt. Jos kuljetusketjun johonkin vaiheeseen kuuluu ulkovarastointi, on tuotteen 
suojaamisessa ja pakkauksen suunnittelussa otettava huomioon varastointipaikan olosuhteet ja 
ilman laatu
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1.3 Biologiset rasitukset

Biologisilla rasituksilla tarkoitetaan rasituksia, joita bakteerit tai tuhoeläimet aiheuttavat tava-
ralle tai pakkaukselle. Kun olosuhteet ovat soveliaat (kosteutta ja lämpöä riittävästi), bakteeri-
tuotanto uhkaa tavaran kuntoa. Tällaisia uhkia ovat

• homehtuminen: kankaat, puutavara
• sinistyminen: puutavara
• pilaantuminen: hedelmät, lihatuotteet, vilja
• tuhohyönteiset ja –eläimet: elintarvikkeet ja puiset pakkaukset.

Kun bakteerituotanto on lähtenyt käyntiin tavaroissa tai pakkauksissa, se voi aiheuttaa hajuva-
urioita myös muulle lastille. Tuhoeläinten torjunta voi joskus muodostua suuremmaksi uhaksi 
lastille kuin itse tuhoeläimet.

Indonesiasta tulleet muuttotavarat ovat kauttaaltaan homeen peitossa

Esimerkki 
Konttikuljetuksessa tuotiin maahan puisia koristeesineitä. Lastin seassa todettiin yhteen-
sä neljää eri torakkalajia, jotka täytyi hävittää ennen kontin purkua. Konttia yritettiin 
kaasuttaa, mutta torakat kuolivat vasta, kun lastia oli voimakkaasti jäähdytetty. Toimen-
piteet turmelivat lastin osittain.

Biologisten rasitusten torjumiseksi yhä useammissa maissa hyväksytään tuotavaksi vain sel-
laista puutavaraa (esimerkiksi puupakkauksia), joka on lämpökäsitelty tai muulla tavoin käsi-
telty tuhoeläinten torjunta-aineilla. Jos vastaanottaja on hiukankin epävarma lastin puhtaudesta 
tai saasteettomuudesta, hänen on vaadittava asianmukainen puhtaustarkastus ja saatava siitä 
todistus.
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Itsesyttyminen

Tavaran omasta ominaisuudesta johtuva kuumeneminen voi johtaa lastin syttymiseen itsestään. 
Tälle riskille alttiita lasteja ovat esimerkiksi villa ja kivihiili. Koska kivihiili vaihtelee omi-
naisuuksiltaan hyvinkin paljon, on lähettäjältä ennen laivausta vaadittava selvitys tavaraerän 
itsesyttymisherkkyydestä.

Maakohtaiset 
erityismääräykset

Kun eri kuljetusmuotojen normaalit kuljetusrasitukset on selvitetty, voidaan aloittaa kuljetuk-
sen yksityiskohtaisempi suunnittelu.
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2 KULJETUSSUUNNITTELU

2.1 Kuljetusreitin valinta

Kuljetusreitin valintaan on paneuduttava huolella, koska määränpäähän on yleensä mahdollista 
päästä usealla tavalla. Reitin valintaan vaikuttavat kuljetettavan tavaran laatu ja vahinkoalttius 
sekä odotettavissa olevien rasitusten laatu. Lisäksi kannattaa huomioida tavaran arvo ja rikok-
sen mahdollisuus. Tavaran poikkeukselliset mitat tai vastaanottajan olosuhteet rajaavat reittiva-
likoimaa. Vakiintuneissakin kuljetuksissa on hyvä joskus pohtia vaihtoehtoisten kuljetusreittien 
etuja ja haittoja. Vaarallisten aineiden kuljetuksia valvotaan erityisen tarkoin, joten reitin valin-
nassa täytyy noudattaa viranomaisten ohjeita.

Esimerkki 
Kolumbiaan laivattiin tehdaskoneisto niin suurina kolleina, ettei niiden käsittely perillä 
ollut mahdollista. Ennen kuin laitteistojen pakkauskokoa oli saatu pienennetyksi, niille 
aiheutui yli 16 800 euron särkymis- ja ruostevahingot.

2.1.1 Maantieteelliset rajoitukset

Sillat, tunnelit, 
vuoristot

Kuljetusmatkan maantiede voi vaatia erityistä kuljetussuunnittelua. Tavaran poikkeukselliset 
mitat on huomioitava jo lähtöpäässä. Kestävätkö matkalla olevat sillat kuljetusyksikön painon, 
tai ovatko tunnelit riittävän korkeita ja leveitä? Tulee halvemmaksi selvittää nämä asiat etukä-
teen kuin muuttaa kuljetusreittiä tilanteen pakottamana ulkomailla. Vuoristojen ylitykset ovat 
kuljetuskalustolle aina rasitus, eivätkä kaikki tuotteetkaan siedä ilmastonvaihteluita.

Vuodenajat

Vuodenaikojen vaikutus voi tuntua esimerkiksi siinä, ettei tiettyjä ajoreittejä suositella käy-
tettäväksi talvella mahdollisten lumivyöryjen tähden. Merien jäätyminen aiheuttaa puolestaan 
liikennerajoituksia satamiin, niin etteivät kaikki laivat pääse pohjoisille merialueille talvella. 
Kesäaika taas tuo runsaat automäärät Keski-Euroopan moottoriteille, ja ammattiliikenne hi-
dastuu ja vaikeutuu. Kesälomien ja juhlapyhien aiheuttama viive tavaravirroissa on hyvä ottaa 
huomioon varsinkin silloin, kun kuljetettava tavara pitää saada nopeasti kuljetusvälineestä vas-
taanottajan huostaan.

Riskialttiit 
terminaalit

Tietyt rajanylityspaikat, satamat tai sisämaan terminaalit voivat syystä tai toisesta käydä ei-
toivotuiksi.  
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Kaikki pysähtymispaikat eivät ole yhtä turvallisia tullausmuodollisuuksien selvittelyä odotel-
taessa. Tällaisia kohtia on pyrittävä välttämään valitsemalla vaihtoehtoinen kuljetusreitti tai 
ajoittamalla kuljetukset toisin.

2.1.2 Liikenteelliset rajoitukset

Ruuhkat

Liikenne ruuhkautuu ja kuljetukset vaikeutuvat, jos liikennevirrat voimistuvat huomattavasti. 
Elokuu on Euroopassa yleisin lomakuukausi, ja tällöin ajoneuvoliikenne lisääntyy.

Purkausolot

Myös satamat voivat ruuhkautua. Kaupankäynti voi jostain syystä lisääntyä jossakin niin run-
saasti, että tärkeiden satamien edustalle kerääntyy satamäärin aluksia odottamaan purkauspai-
kalle pääsyä. Pitkät odotusajat ovat aina lisäriski tavaralle, joten ruuhkasatamia on syytä vält-
tää. Venäjän-liikenteessä on havaittu rekkaruuhkien olevan hyvin tavallisia rajanylityspaikoilla. 
Myös satamanosturien suorituskyky on liikenteellinen rajoitus, joka tulisi huomioida kuljetus-
reitin suunnittelussa. Mobiilinostureita käytettäessä on muistettava, että nostureiden nostokyky 
riippuu taakan ja nosturin välisestä etäisyydestä. Maapohjan painuminen voi aiheuttaa ongel-
mia purettaessa painavia kolleja tilapäisjärjestelyin projektikuljetuksissa. Jos purkauspaikalla 
tarvitaan välivarastointia, on varmistettava, että varastosuojien kunto ja taso vastaavat vaati-
muksia. Tällaiset seikat on mahdollista selvittää huolintaliikkeen paikallisen edustajan avulla.

Ajokiellot

Keski-Euroopan teillä on viikonloppuisin voimassa raskaan liikenteen ajokielto. Tämäntyyppi-
set liikennerajoitukset ovat lisääntymässä, joten ne on syytä selvittää etukäteen ja ottaa huomi-
oon kuljetussuunnittelussa.

2.1.3 Muut syyt

Lakot, tullausmenettely, 
kustannukset 

Kuljetusreittiä suunniteltaessa on muistettava ottaa huomioon läpikulkumaiden ja vastaanotto-
maan yleinen tilanne. Lakot, vaalit tai suuret urheilutapahtumat voivat häiritä normaalitoimin-
taa, eikä silloin esimerkiksi tullilaitos voi toimia normaaliin tapaan. EU-alue on sisämarkkina-
aluetta, jonka sisällä ei tarvita tullausta. Tullausmenettely Venäjällä on periaatteessa selvää, 
mutta eri tullauspisteiden käytäntö vaihtelee melkoisesti. Kaksien kauppalaskujen olemassaolo 
(toinen tullia varten ja toinen todellinen) tai virheellisten (väärennettyjen?) asiapapereiden 
käyttö voi aiheuttaa ajoneuvon pysäyttämisen rajalle paluumatkalla, vaikkei kuljettajalla ole 
ollut itse kauppatapahtuman kanssa mitään tekemistä.

Kustannukset 

Kuljetusreittiä suunniteltaessa on tärkeää seurata kustannuksia.  



17

Hallittu kuljetus

Halvin rahti ei aina merkitse halvinta kuljetusta, sillä kuljetuskustannukset on laskettava vas-
taanottajalle asti. Jos välikäsittelyä tarvitaan, kustannukset voivat kasvaa arvaamattomiksi.  
Sekä suorien että välillisten vahinkokustannusten osuus on huomioitava kuljetuskustannuksissa 
eikä unohtaa sovi myöskään vakuutusmaksuja. Hyvää ei saa halvalla kuljetusalallakaan – luo-
tettavuudesta kannattaa maksaa.

2.2. Kuljetustavan valinta

Valittaessa kuljetustapaa on otettava huomioon ainakin seuraavat seikat:
• Lähetettävän tavaraerän määrä. Rahtikustannus tulee suhteellisesti laskien pie-
nemmäksi, kun lähetetään suurempi erä kerralla.
• Tavaran kiireellisyys ja saatavuus. Kiireellinen toimitus tai mittatilaustyönä teh-
ty varaosa “kestää” kalliin rahdin, mutta vaatii varmuutta toimitukselta.
• Tavaran vahinkoalttius. Kun tavara on laadultaan herkästi vahingoittuvaa, se 
vaatii ehkä poikkeavaa kuljetustapaa.
• Tavaran arvo. Arvokas tavara vaatii erikoiskohtelua, jota kaikki kuljetusmuodot 
eivät pysty tarjoamaan.
• Vastaanottajamaan tai läpikulkumaan erikoismääräykset. Katso kohtaa 3.5 si-
vulla 31
Nämä on selvitettävä vastaanottajan kanssa, jotteivät muodollisuudet eivätkä 
viranomaisten määräykset pysäytä tavaran kulkua. Tämä on otettava huomioon 
erityisesti vaarallisten aineiden kuljetuksissa.

Esimerkki 
Kodinkoneita tuotiin autokuljetuksina osakuormissa Suomeen. Vaurioita oli jatkuvasti 
välilastauksien takia. Vauriot vähenivät huomattavasti, kun muutettiin kuljetusmuotoa 
 ja siirryttiin kokokuormiin.

2.3 Sopimusriskit

Tavarankuljetukseen ja kauppaan liittyy yleensä moninaisia sopimuksia, joilla pyritään vaikut-
tamaan kuljetusriskeihin ja niiden kustannuksiin. Kolme keskeistä sopimusta ovat kauppasopi-
mus, kuljetus- tai huolintasopimus sekä vakuutussopimus. Näillä sopimuksilla voidaan epäsuo-
rasti vähentää vahinkojen syntyä. 
Kun kaikki osapuolet tietävät vastuunsa ja velvollisuutensa, voidaan olettaa, että asiat tulevat 
hoidetuksi paremmin kuin silloin, jos vastuut ja velvollisuudet ovat epäselvät.

Kauppasopimus

Myyjän ja ostajan välinen kauppasopimus määrittää sen, kumpi osapuoli kantaa missäkin vai-
heessa riskin tavaralle mahdollisesti toimituksen aikana sattuvasta kuljetusvahingosta (vaaran 
vastuu). Yleensä tämä asia sovitaan käyttämällä toimitusehtoa (Finnterms/Incoterms).  
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Toimitusehdon valinnassa tulisi kiinnittää huomiota mm. siihen, että valittu toimitusehto sovel-
tuu käytettävälle kuljetusmuodolle ja –tavalle (esim. CIF- kauppalauseke soveltuu vain meri-
kuljetuksiin). Toimitusehdoissa, joissa myyjän tulee merkitä kuljetusvakuutus ostajan hyväksi 
(CIF ja CIP), kannattaa sopia ostajan kanssa yksiselitteisesti vakuutuksen laajuus ja voimassa-
olo. Yleensä yrityksen kannattaa keskittyä käyttämään muutamaa vaihtoehtoista toimituslau-
seketta, jolloin tavaran toimitukseen liittyvistä velvollisuuksista muodostuu rutiininomainen 
tehokas prosessi. (Katso lähemmin liitteissä 1 ja 2 olevia toimituslausekkeita.)

Kuljetussopimus, ahtaussopimus ja huolintasopimus

Vaikka periaatteessa jokaista kuljetusmuotoa sääntelee joko kansallinen pakottava laki tai kan-
sainvälinen konventio, voidaan kuljetussopimuksella jonkin verran vaikuttaa rahdinkuljettajan 
vastuun kattavuuteen vahinkotilanteessa. Lisäksi kuljetussopimusta tehtäessä on hyvä tiedos-
taa, kuka on rahdinkuljettaja ja kuka pelkkä kuljetusten välittäjä. Vaikka kuljetusmuotojen vas-
tuu on säännelty laeilla ja konventioilla, on laaja sopimusvapaus sovittaessa ahtausliikkeiden, 
huolitsijoiden ja muiden logistiikkaoperaattorien vastuista. Tavallisesti käytetään Pohjoismai-
sen Speditööriliiton yleisiä määräyksiä (PSYM 2000) ja Satamaoperaattorit ry:n yleisiä sata-
maoperointiehtoja 2006. Mitä pidempi kuljetusmatka, sitä useampi osapuoli yleensä käsittelee 
tai kuljettaa tavaraa. Rahdinantajalle on yleensä helpompaa tehdä yksi, koko kuljetusketjun 
kattava sopimus kuin oma sopimus jokaisen kuljetusosapuolen kanssa. Kuljetussopimusta 
tehtäessä kannattaa varmistaa palvelun tarjoajalta, että hän ottaa vastuun koko kuljetusoperaa-
tiosta, myös käyttämistään alihankkijoista. Vahingon satuttua voidaan vahinkoasiaa hoitaa so-
pimuskumppanin kanssa eikä ennalta tuntemattoman rahdinkuljettajan tai ulkomaisen ahtaajan 
kanssa. (Katso lähemmin rahdinkuljettajan ja terminaaliyhtiön roolista kohdista 5 ja 6.)  
Kuljetustarjoukset ja niihin mahdollisesti liittyvät vakioehdot kannattaa käydä läpi palvelun 
tarjoajan kanssa ja varmistaa, että kummallakin osapuolella on yhtenevä käsitys toistensa vas-
tuista ja velvollisuuksista. Esimerkiksi suomalaiset maantierahdinkuljettajat liittävät yleisesti 
tarjouksiinsa ”Kansainvälisen maantieliikenteen yleiset kuljetusehdot”, jotka rajaavat merkittä-
västi rahdinkuljettajan vastuuta.

Vakuutussopimus (tavaravakuutus)

Vakuutussopimuksella voidaan useimmat kuljetusriskit siirtää vakuutusyhtiön kannettavaksi. 
Vakuutussopimuksen teossa tulee noudattaa vähintään samaa huolellisuutta kuin kuljetusso-
pimuksissakin. Kuljetusvakuutuksiin liittyy nimittäin suuri määrä erilaisia vaihtoehtoja. Lisä-
vivahteen vakuuttamiseen tuo kansainvälinen kauppa, jolloin yleensä siirrytään käyttämään 
ulkomaisia vakuutusehtoja. Niiden sisältö saattaa paikoittain poiketa ratkaisevasti totutuista 
kotimaisista ehdoista. Otetaan esimerkiksi tavaran lastaus lähtöpäässä ja purkaus määränpääs-
sä. Suomalaisissa kuljetusvakuutusehdoissa vakuutus alkaa, kun tavaran lastaus aloitetaan ajo-
neuvon vierestä kuljetusvälineeseen ja päättyy, kun tavara on purettu kuljetusvälineen vierelle 
määränpäässä. 
 Englantilaisten kuljetusvakuutusehtojen, Institute Cargo Clauses (ICC 1982), mukaan lähtö-
pään lastaus ja määränpään purkaus eivät kuulu vakuutuksen piiriin, ellei niitä ole laajennus-
ehdolla lisätty vakuutukseen kuuluvaksi. Uusimmissa ICC 2009 ehdoissa lastaus ja purkaus 
kuuluvat vakuutuksen piiriin.
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3 LÄHETTÄJÄN MAHDOLLISUUDET VÄHENTÄÄ KULJETUSVAHINKOJA

Lähettäjä on kuljetusketjun osapuolista se, joka yleensä tuntee tavaran ja sen ominaisuudet 
parhaiten. Kuljetusvahingoista noin 70 % voidaan ehkäistä vahingontorjuntatoimin. Vain noin 
30 % on ennalta arvaamattomia vahinkoja, kuten ojaanajoja, tulipaloja, yhteentörmäyksiä tai 
uppoamisia. Kun lähettäjä on perehtynyt kuljetusrasituksiin ja tehnyt niiden perusteella kulje-
tussuunnitelman, hän voi toimillaan vähentää tavaravaurioiden määrää huomattavasti.

3.1 Tuotteen kuljetuskelpoisuus

Tuotteen suunnittelussa tulisi mahdollisuuksien mukaan huomioida myös sen kuljetusominai-
suudet. Esimerkiksi kartonki kuljetuksissa ideaalinen kartongin pohjan ala on 60 x 40 cm tai 
tämän kerrannainen. Tällöin Fin- ja Euro-lavat voidaaan lavoittaa niin, että tuotteet täyttävät 
lavapohjan kokonaan kuitenkaan ylittämättä lavan reunoja ollen näin suojassa puristumiselta ja 
törmäyksiltä. Myös isommat koneet ja laitteet voidaan kuljettaa turvallisesti, jos ne on suunni-
teltu niin, että ne sopivat kuormalavalle ilman ylityksiä, ne ovat ”yhtenäisiä” ilman ulokkeita 
ja niiden painopiste on pohja-alan keskellä ja mahdollisimman matalalla. Näin ei kuitenkaan 
aina voida tuotetta suunnitella. Koneissa ja laitteissa on käyttövipuja, mittareita ja muita herk-
kiä osia, jotka saattava helposti vaurioitua kuljetuksen aikana, jos ne on asennettu paikoilleen. 
Kuljetuksen kannalta olisi turvallisempaa, jos tuote olisi suunniteltu niin, että nämä herkästi 
vaurioituvat osat olisi helppo asentaa paikalleen vasta kuljetuksen jälkeen. Jos tuote on sellai-
nen, että sitä joudutaan nostamaan yläpuolelta, tulee nostokohdat suunnitella siten, että raskas-
ta konetta voidaan nostaa tasapainoisesti ja turvallisesti. 

Jos tuote on muodoltaan, kooltaan tai painopisteeltään sellainen, ettei sitä voi kuljettaa käyttö-
asennossa, on se suunniteltava ja valmistettava sellaiseksi, että se voidaan turvallisesti kuljettaa 
kaadettuna. Jos esimerkiksi sähkökaappi korkeutensa takia on kuljetettava kaadettuna, tulee 
raskaat komponentit, kuten muuntajat kaapin sisällä kiinnittää niin, että ne säilyvät ehjinä, 
vaikka kuljetuksen aikaiset kiihtyvyydet kohdistuvat niihin ja niiden asennuspisteisiin kaapin 
ollessa kaadettuna kuljetusasentoon.
Kuljetusasennon valinta ja nostokohtien sekä painopisteen merkitseminen on nimenomaan lä-
hettäjän tehtävä.
Kuljetusvälineet lastataan täyteen, joten alle kahden metrin korkuisen kollin päälle lastataan 
yleensä muuta tavaraa ja siksi kollien on kestettävä myös ylhäältä päin tulevaa dynaamista pu-
ristusta.

Jos tuotteita joudutaan kuljetusketjussa käsittelemään miesvoimin, tulee suunnittelussa ottaa 
myös huomioon, ettei yksittäisen kollin paino ylitä 55 kg, joka on kansainvälisen työjärjestön 
ILO:n määrittämä maksimipaino ilman konetta käsiteltäville kolleille.

Pitkien kuljetusmatkojen aikana tuotteisiin kohdistuu yleensä myös ilmastollisia rasituksia. 
Arat tuotteet on esikäsiteltävä kalvon muodostavilla tilapäisillä korroosionestoaineilla. Täl-
laisia aineita ovat mm. ruosteenestoöljyt ja -nesteet sekä kaasufaasi-inhibiitit (VPI tai VCI) ja 
kosketusinhibiitit. Kaasufaasi-inhibiitit muodostavat tavaran ympärille korroosiolta suojaavan 
”pienoisilmaston”, kun taas kosketusinhibiitit suojaavat ainoastaan koskettaessaan tuotteen 
pintaa. Tuote voidaan kääriä inhibiiteillä kyllästettyyn tai päällystettyyn paperiin, jolloin suoja-
us jakautuu tasaisesti tuotteen pinnalle.  
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Jos käytetään kuivausaineita (esimerkiksi Silica-Gel), on tavara suljettava kosteussulun sisään 
ja tavaran ympärille laitettu kuivausaine imee itseensä sisäpakkauksen läpi tunkeutuvan vesi-
höyryn. 
Jos lähetettävä tavara on arkaa kosteudelle, on pakkausmateriaaliin, lastin tuentamateriaaliin 
sekä kuljetusvälineen kuivuuteen kiinnitettävä erityistä huomiota. Pakkaustarvikkeet voidaan 
joutua jopa esikuivaamaan, jotta ne sisältäisivät mahdollisimman vähän kosteutta. 

Jos tuote voi matkan aikana menettää makuaan tai hajuaan tai imeä itseensä aromeja muista 
tuotteista, on aromisuojaus paikallaan. Nykyaikainen pakkausteollisuus on kehittänyt materiaa-
leja, jotka estävät tuotteen väljähtymisen pitkänkin kuljetuksen tai varastoinnin aikana.

3.2 Kuljetuspakkauksen valinta

Ei ole järkevää käyttää ylimitoitettua eikä varsinkaan alimitoitettua kuljetuspakkausta. Eräs 
kuljetusvahinkojen korvausedellytys on, että tavara on ollut “ tarkoituksenmukaisesti pakattu, 
suojattu, ja varustettu kestämään tavanomaista rasitusta”. (Tavaran yleiset kuljetusvakuutuseh-
dot 2003, kohta 3.1.3.) 

Lähettäjän on paneuduttava huolellisesti kuljetuspakkauksen valintaan löytääkseen tarkoituk-
senmukaisen pakkaustavan niin kotimaanliikenteeseen kuin kansainvälisiin merikuljetuksiin-
kin, sillä vain harvoin sama pakkaustapa sopii tai on järkevä ratkaisu lyhyille maakuljetuksille 
ja pitkille rasittaville merikuljetuksille.
Lähettäjän tulee ensiksi pohtia, tarvitaanko pakkausta lainkaan. Jos kuljetuspakkausta ei tarvi-
ta, ei tavaraa kuitenkaan voi lähettää sellaisenaan. Ainakin seuraavat seikat on otettava huomi-
oon:

• Tuotteen alustan on sovelluttava koneelliseen tavarankäsittelyyn.
• Alustan on oltava suurempi kuin tavaran ulkomittojen, jotta alusta ottaisi kiinni 
esteeseen ennen tavaraa.
• Tavara on kiinnitettävä alustaansa niin, että se pysyy paikallaan normaaleissa 
kuljetusrasituksissa.
• Osoitetiedot ja käsittelymerkit on kiinnitettävä tai maalattava tavaraan niin, että ne 
helposti huomataan.
• Kuljetuspakkaus voidaan jakaa sisä- ja ulkopakkaukseen.

Sisäpakkauksen tehtävänä on
• toimia iskunvaimentimena, esimerkiksi kojeiden ja laitteiden pakkauksissa. 
Iskunvaimentimina toimivat esimerkiksi muotoillut polystyreeniharkot, joiden päällä 
televisio pakkauksessaan lepää. 
• imeä itseensä tuotteen valumat
• Jos tavarasta voi valua jotakin kuljetuksen aikana, on sisäpakkaus mitoitettava 
sellaiseksi, että se imee itseensä valumat. Näin säästetään ulkoista pakkausta sekä muita 
tavaroita.
• toimia kääreenä tai kuluttajapakkauksena
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• Muovipussi on ulkopuolisen kosteuden ja pölyn estäjä, mutta toimii samalla 
tuotteesta itsestään nousevan kosteuden säilyttäjänä. Sisäpakkauksena käytetty 
kuluttajapakkaus ei vaurioiduttuaan yleensä kelpaa myymälän hyllylle, vaikka itse tavara 
olisikin vaurioitumaton.
• muodostaa tuotteen ympärille “ilmasto”.
• Useat elintarvikkeet tai herkät mittarit tarvitsevat vakio-olot myös kuljetuksen aikana. 
Tällöin sisäpakkaus säilyttää tuotteen aromin tai kosteuden tai muodostaa tyhjiön, jonka 
avulla tavara säilyttää alkuperäiset ominaisuutensa.

Kaikki tavarat eivät tarvitse sisäpakkausta, vaan ne voidaan latoa tai tukea ulkoiseen pakkauk-
seen. Tuotteen tai sisäpakkauksen on täytettävä ulkoinen kuljetuspakkaus kokonaan, ettei jää 
tyhjää tilaa. Pakkausmateriaalin on oltava riittävän lujarakenteista kestääkseen siihen kohdis-
tuvat iskut ja suojatakseen tavaraa. Kuljetettaessa arkoja koneita suositellaan ulkopakkauksen 
ja koneen väliin jätettäväksi tyhjää tilaa noin 5 cm, jotteivät iskut kohdistuisi heti itse tavaraan. 
Ulkopakkauksen päätehtävänä on suojata tavaraa kuljetusrasituksilta. 

Jos tuote on altis varkauksille, vientipakkaukseen ei saa kirjoittaa lähettäjän tai vastaanottajan 
nimeä, vaan on käytettävä lyhenteitä tai koodimerkintöjä. Varkaudelle alttiiden tavaroiden pak-
kauksissa ei myöskään tulisi olla logoja tai muita kuvia/tunnisteita, joiden perusteella ulkopuo-
linen voi päätellä pakkauksen sisällön. 

Ulkopakkauksen valintaan vaikuttavia seikkoja:
• Mitoitus on valittava SFS 3536 -standardin mukaisesti, jolloin pakkaus sopii 
lavoitettavaksi joko FIN- tai EUR-lavalle (kooltaan 60 x 40 cm tai sen kerrannainen).
•  Kone on pultattava kiinni alustaansa. Aluspuiden korkeuden on oltava vähintään 10 
cm, jos tavara vaatii koneellista käsittelyä.
•  Pakkauksen on kestettävä vetämistä tai työntämistä lattialla.
•  Pitkät tuotteet, kuten putket, levyt, akselit ja tangot on vahvistettava kestämään 
vääntöä, joka kohdistuu niihin nostovaiheessa.
•  Pehmeän tavaran kuljetuspakkauksen on kestettävä nostovälineiden ja lastin 
tuentavälineiden puristusta sekä päälle tulevan tavaran painoa.
•  Pakkauksen ja tuotteen on sovittava toisiinsa siten, ettei pakkaus vahingoita tuotetta.
•  On harkittava pakkauksen hintaa, saatavuutta, uudelleenkäyttöä ja hävitettävyyttä.
•  On noudatettava vaarallisten aineiden pakkauksille asetettuja erikoisvaatimuksia.
•  Pakkauksen on oltava mahdollisimman neutraali.
•  Pakkauksen sulkemiseen tulee käyttää sellaista teippiä tai käärettä, jota on vain 
lähettäjällä.
•  On noudatettava määrämaan vaatimuksia esimerkiksi pakkauksiin käytetyn 
puutavaran lämpökäsittelystä tai myrkyttämisestä.

Lähettäjän on yksiköitävä tavarat niin, että niitä voi käsitellä koneellisesti ja ne sopivat mitoil-
taan valittuun kuljetusvälineeseen. Tavarat eivät saa roikkua kuormalavan reunan yli, mutteivät 
toisaalta saa olla liian kapeitakaan lavalle. Lavojen kunto tulee tutkia tarkasti ennen käyttöön-
ottoa, jotteivät törröttävät naulat tai liian kostea puutavara uhkaisi tavaran kuntoa. Kuormala-
van vahvuus täytyy mitoittaa kuljetusketjun rankimman vaiheen mukaan.
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Yksiköinnistä aiheutuvat kustannukset saadaan takaisin nopeutuneena tavarankäsittelynä ja 
pienempinä vahinkoina. Tavarat on kiinnitettävä hyvin kuormalavaan, koska ne pyrkivät siir-
tymään pois alustaltaan kuljetusrasitusten vaikutuksesta. Kiristekalvoa käytetään usein liian 
säästeliäästi tavaran sitomiseksi alustaansa.
Kuljetuspakkauksen merkinnät vaikuttavat siihen, miten kollia käsitellään ja millainen riski 
sillä on eksyä väärään paikkaan. Käsittelymerkit ovat kansainvälisiä ja SFS-EN 20780 -stan-
dardin mukaisia, eikä omia sovelluksia tule käyttää. Kotimaanliikenteessä on tärkeää, että jo-
kaisessa kollissa on vastaanottajan nimi ja toimitusosoite.

Jos kuormalavallinen tavaraa on sidottu niin hyvin yhdeksi yksiköksi, ettei ole vaaraa sen ha-
joamisesta käsittelypisteissä, riittää, kun osoitemerkinnät ovat yksikön kahdessa eri sivussa. 
Mikäli on mahdollista, että yksikkö hajoaa tai hajotetaan lastausteknisistä syistä, on jokaiseen 
kolliin tehtävä osoitemerkinnät. Puutteelliset merkinnät ovat lisänneet huomattavasti joidenkin 
tavararyhmien katoamisvahinkoja kotimaanliikenteessä.

Ulkomaanliikenteessä on kolleihin tehtävä vain laivaukselle välttämättömät merkinnät SFS 
2815-standardin mukaisesti. Vastaanottajan nimi on parasta kirjoittaa koodina tai lyhenteenä, 
eikä ole tarpeen ilmaista lähettäjästä mitään tietoja. Jos kuljetukseen liittyy erityisohjeita esi-
merkiksi “pakkasarkaa”, tulee tällaiset tiedot merkitä asiakirjojen lisäksi kolleihin. Vaarallisten 
aineiden merkitsemisestä ovat viranomaiset antaneet ohjeensa, joita on tarkoin noudatettava.

Kuljetuksesta vastaavan osapuolen on huolehdittava siitä, että pakkausta kohdanneet vauriot 
korjataan välipurkauspisteissä. Kuljetusrasitukset ovat voineet katkoa vanteita tai rikkoa alus-
puita, tai tulliviranomaisten määräyksestä on yksikkö jouduttu avaamaan tarkastusta varten 
siten, ettei jatkokuljetusta voida tehdä pakkausta korjaamatta. Tällöin välikäsittelypisteen huo-
litsijoille on tehtävä toimeksianto tavaran saattamiseksi kuljetuskuntoon jatkokuljetusta varten. 
Näin on meneteltävä varsinkin silloin, kun tavaraa merikuljetuksen jälkeen odottaa pitkä ja 
vaativa sisämaakuljetus tai varastointi.

3.3 Lastaus

Usein lähettäjä lastaa tavarat ensimmäiseen kuljetusvälineeseen. Tällöin on pidettävä mielessä 
ainakin seuraavat seikat:

• Lastitilan kunto on tarkastettava ja lastitila on tarvittaessa siivottava tai vuorattava.
• Huonokuntoiset, haisevat tai vuotavat kuljetusvälineet on hylättävä.
• Lasti on sijoitettava kiinni etuseinään, jos se vain on mahdollista painon jakautumista 
ajatellen.
• Raskaat tavarat on lastattava alle, kevyet päälle.
• On noudatettava käsittelymerkkejä.
• On täytettävä tyhjä tila lastin välissä.
• Paino on jaettava tasaisesti lastitilassa.
• On varmistettava ilman kierto lastitilassa.
• Samalle vastaanottajalle menevät lastierät on pyrittävä sijoittamaan samaan paikkaan.
• Vaaralliset aineet on sijoitettava ovien läheisyyteen, arvotavarat kauas ovista.
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Lastin hyvä tuenta on kaikkien edun mukaista. Koska lähettäjä tietää tavaransa ominaisuudet 
hyvin, hän osaa tehdä tuentatyönkin oikein. Vaikka kuljetus- tai kauppasopimuksen mukaan 
lastin kiinnitys ja tuenta kuuluisikin rahdinkuljettajalle, tulisi lähettäjän avustaa rahdinkuljet-
tajaa tässä työssä. Lähettäjä voi joko hankkia tuentamateriaalia tai osallistua itse tuentatyöhön. 
(Katso enemmän tuennasta kohdasta 5.3.)

Tukematon lasti liikkuu myös kontin sisällä

Kun lastaus ja tuenta on tehty, tulee kuormatila lukita tai sinetöidä. Lukon tai sinetin hinta on 
pieni verrattuna kuormatilassa olevan lastin arvoon. Lukko tai kertakäyttösinetti ehkäisee var-
kauksia. Kuljetusasiakirjoihin tulee merkitä lukon tai sinetin numero, niin että voidaan tarkis-
taa, onko sinetti alkuperäinen.

3.4 Lähetysasiakirjat

Jotta tavaran kulku ei viivästyisi raja-asemilla tai terminaaleissa, on lähettäjän huolehdittava 
siitä, että oikeat kuljetusasiakirjat lähetetään tullaus- ja tavarankäsittelypisteisiin tai annetaan 
rahdinkuljettajalle.

Kun kuljetetaan vaarallisia aineita, on erityisen tärkeätä muistaa liittää mukaan kaikki vaaditta-
vat asiakirjat. Näitä ovat

• rahtikirja, jossa aineen nimen lisäksi ilmenee tiedot mm. pakkauksesta
• kirjallinen varmistus, jossa lähettäjä vakuuttaa, että kyseistä ainetta saa kuljettaa näin  
pakattuna
• ajoneuvon hyväksymistodistus
• kuljettajan ajolupa
• kirjalliset turvallisuusohjeet, kotimaassa suomeksi tai ruotsiksi, lisäksi 
kauttakulkumaan kielellä ja vastaanottajamaan kielellä
• kuljetuslupa.
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Merikuljetusta varten tarvitaan lisäksi
• IMO-deklaraatio (Dangerous Goods Declaration)
• Container/Trailer Packing Certificate.

Vaarallisten aineiden kuljetuksessa tulee muistaa tehdä satamalaitosten vaatimat ennakkoil-
moitukset. Jos kuljetettava tavara on laadultaan tai muodoltaan sellainen, että siitä täytyy antaa 
rahdinkuljettajalle erityisohjeita, on ne merkittävä rahtikirjaan tai sen liitteisiin. Tällaiset eri-
tyisohjeet voivat koskea esimerkiksi kuljetuslämpötilaa, epätavallisten kollien käsittelyä, vas-
taanotto/purkuajankohtaa, jälkivaatimusta ym. 

Kaikkien tavaran käsittelyä koskevien seikkojen tulee käydä ilmi sekä kollimerkinnöistä että 
asiakirjoista, ja tietojen tulee olla yhdenmukaisia. Hämmennystä ja kuljetuksen viivästymistä 
on aiheuttanut se, että kolliin on kirjoitettu vain maahantulopaikkakunnan osoite, kun taas asia-
kirjoissa on osoitteena ollut lopullinen toimitusosoite muualla maassa.

Jos lähettäjä sallii tavaran luovutettavaksi vain tietyillä ehdoilla, jotka vastaanottajan on täytet-
tävä, on tällaiset luovutusohjeet tarkoin kirjattava asiakirjoihin. Venäjän-liikenteessä on tärkeä-
tä, että autonkuljettajalle annetaan yksityiskohtaiset ohjeet, kenelle lastin saa perillä luovuttaa. 
Virheluovutukset aiheuttivat 90-luvulla satojentuhansien eurojen vahingot suomalaisille rah-
dinkuljettajille, vakuutusyhtiöille ja tavaranomistajille. Vakuutusyhtiöiden laatimia suojeluoh-
jeita on syytä noudattaa huolellisesti.

Paikalliset tullaustoimet voivat edellyttää erityistoimia lähettäjältä. Tullin määräykset voivat 
vaikuttaa jopa kuljetuspakkauksen tai lastiyksikön valintaan. Usein kaukomaiden kaupassa 
myös tullausasiakirjat ovat erilaisia. Jos on epävarmuutta siitä, mitä asiapapereita tulli vastaan-
ottajamaassa vaatii, kannattaa nähdä vaivaa asian selvittämiseksi kotimaassa ennen tavaroiden 
lähettämistä.

Tietoja saa mm. pankeilta, kauppakamareilta, huolitsijoilta, laivameklareilta ja kuljetusyrityk-
siltä sekä Finprosta (entinen Suomen Ulkomaankauppaliitto), joka on koonnut tietoja laivaus-
käsikirjaansa. Jos tavarat joutuvat seisomaan tullausviiveiden vuoksi, vaurioitumisriski lisään-
tyy.

3.5 Rahdinkuljettajan valinta

Rahdinkuljettajan valitsee se kaupan osapuoli, jonka tehtäväksi se kauppasopimuksessa käyte-
tyn toimitusehdon mukaan on määritelty. Nykyisin on enää harvoja paikkoja, joihin päästään 
vain yhdellä kuljetustavalla, joten kilpailevia kuljetusmuotoja on yleensä tarjolla. 

Tutut ja vakiintuneet rahdinkuljettajat eivät yleensä tuota ongelmia.  Erityisen suurta harkintaa 
rahdinkuljettajan valinnassa kannattaa käyttää, kun tehdään kertaluonteisia kuljetuksia kauko-
maihin. Epäluotettava tai -epäpätevä rahdinkuljettaja voi aiheuttaa mittavia menetyksiä lähettä-
jälle.

Rahdinkuljettajaa valittaessa tulisi harkita seuraavia seikkoja.
• Onko rahdinkuljettajalla kokonaisvastuu kuljetuksesta, vai onko hän vain kuljetusten 
välittäjä? Epäselvissä tapauksissa on selvitettävä vastuurajat ennen kuljetussopimuksen 
tekoa.
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• Onko suora ovelta ovelle -kuljetus mahdollinen? Rahtimaksu voi olla korkeampi, 
mutta välikäsittely ja välivarastointi jäävät pois.
• Onko rahdinkuljettaja luotettava ja tunnettu? Jollei rahdinkuljettaja ole tuttu, on 
taustat selvitettävä. Apuna turvallisten merikuljetusten selvittelyssä on Lontoossa toimiva 
International Maritime Bureau osoitteessa:
  
International Maritime Bureau 
Cinnabar Wharf 
26, Wapping High Street 
London E1W 1NG 
United Kingdom
Telephone: +44(0) 207 423 6960
Fax: +44(0) 207 423 6961
wEmail: imb@icc-ccs.org

• Rahdattaessa aluksia, niiden taustatietoja ja Port State Control historiaa voi tutkia 
osoitteessa www.equasis.org 
• Onko rahdinkuljettaja kokenut, ja onko kuljetuskalusto kunnossa? Kokeneilla 
kuljetusyrityksillä on kalusto yleensä kehittynyt kuljetusolosuhteiden vaatimalla tavalla 
ja henkilökunta on tottunut kulkemaan kyseisillä reiteillä.
• Onko rahdinkuljettajan yhteistyöhalukkuudesta kokemuksia? Jos lähetys vaatii 
erikoiskäsittelyä ja rahdinkuljettaja joutuu muuttamaan rutiineitaan, on aihetta 
keskustella asiasta ennen kuljetussopimuksen tekoa.
• Onko kyseessä erikoiskuljetus, joka vaatii alusta loppuun asti yksityiskohtiin 
menevän suunnittelun? Tällöin hintaa tärkeämmäksi tekijäksi nousee kuljetuksen 
varmuus ja siihen panostaminen.

Rahdinkuljettajaa valittaessa toiset vaatimukset ovat painoarvoltaan suurempia kuin toiset. Oli-
si pyrittävä löytämään sellainen rahdinkuljettaja, joka täyttää lähettäjän vaatimukset parhaiten.

3.6 Seuranta

Toimitusvarmuus yhdessä toimituskustannusten kanssa on lähettäjän kannalta oleellinen asia, 
jota tuleekin seurata järjestelmällisesti. Toimituksiin kohdistuvat reklamaatiot tallennetaan tie-
tojärjestelmiin sillä tarkkuudella, että tarvittaessa raportointi saadaan ainakin

• tuoteryhmän tai tuotteen,
• määräpaikan,
• vastaanottajan,
• kuljetusliikkeen tai terminaalin,
• reklamaatiotyypin (myöhästyminen, katoaminen, särkyminen jne.) ja
• reklamaatiokustannusten mukaan.
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Vertaamalla esimerkiksi eri terminaalialueiden reklamaatioiden määrää suhteessa terminaalin 
kautta kuljetettuun tavaramäärään, saadaan terminaalit paremmuusjärjestykseen ja parannustoi-
menpiteitä voidaan kohdistaa heikoimpiin terminaaleihin.  Vastaavia tilastoja tutkimalla kulje-
tusliikkeen, tuotteen tai vaikka vastaanottajan suhteen, löydetään toimitusketjun heikot lenkit.
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4 VASTAANOTTAJAN MAHDOLLISUUDET VÄHENTÄÄ KULJETUSVAHINKOJA

Vastaanottajalle on tärkeätä saada ehjä ja täysimääräinen tavaralähetys, sillä hänen toimintansa 
perustuu onnistuneeseen kuljetukseen. Raha ei korvaa niitä monia välillisiä menetyksiä, joita 
epäonnistunut kuljetus tuo mukanaan. Vastaanottajan tulee omalta osaltaan tehdä kaikkensa 
kuljetuksen onnistumiseksi ja seurata avaran kulkua, vaikka kuljetus tapahtuisikin lähettäjän 
vastuulla.

4.1 Lähettäjältä edellytetyt toimet

• Tilatessaan tavaroita vastaanottajan on sovittava lähettäjän kanssa turvallisesta 
kuljetusreitistä, hyvästä purkauspaikasta, kuljetuspakkauksesta ja tavaroiden 
yksiköinnistä sekä valistettava lähettäjää seikoista, joita tämä ei voi tietää. Tällaisia 
asioita ovat esim. ajokiellot, määrämaan erityiset pakkausvaatimukset pakkaskausi, 
jääesteet ja raskaiden tai isojen kollien aiheuttamat erikoistoimet. Lähettäjän on 
noudatettava annettuja ohjeita.
• Jos lähettäjä on järjestänyt kuljetuksen, on hänen ilmoitettava, milloin ja millä 
kuljetusvälineellä tavarat ovat lähteneet ja milloin ne ovat purkauspaikalla. Näin 
vastaanottaja voi ryhtyä tarpeellisiin toimiin tavaran vastaanottamiseksi.
• Tullausasiakirjat ja muut asiapaperit pitää saattaa ajoissa vastaanottajan haltuun, 
jotteivät tullausmuodollisuudet viivytä tavaran etenemistä.
• Saatuaan tarvittavat asiapaperit haltuunsa vastaanottaja välittää ne huolitsijalleen. 
Huolintaliike on vastaanottajan edustaja tavarankäsittelypisteessä ja huolehtii tavarasta 
päämiehensä ohjeiden mukaisesti.

4.2 Purkaus

Vastaanotettaessa tavaroiden lukumäärä ja kunto tulee tarkistaa päällisin puolin huolellisesti. 
Kuljetusväline olisi purettava mahdollisimman pian, ettei purkamaton tavara vahingoittuisi 
kuljetusvälineessä esimerkiksi sulamisen, jäätymisen, homehtumisen tai ilkivallan takia. Tava-
raa vastaanotettaessa on toimittava näin:

• Tarkastetaan tavaroiden lukumäärä, kunto ja merkit ja mahdollisista puutteista 
tehdään varauma rahtikirjaan ennen sen kuittaamista.
• Sijoitetaan vaurioituneet tavarat erilleen ehjistä.
• Estetään lisävaurioiden synty paikkaamalla rikkinäiset pakkaukset, kuivattamalla 
märät tavarat tai pakkaamalla hajonneet lähetykset uudelleen.
• Jos puute tai vaurio huomataan vasta myöhemmin, tehdään tästä kirjallinen 
huomautus eli reklamaatio rahdinkuljettajalle. Reklamaatio on tehtävä heti, kun se 
havaitaan, mutta kuitenkin merikuljetuksissa viimeistään kolmen, autokuljetuksissa 
seitsemän, rautatiekuljetuksissa kymmenen ja lentokuljetuksissa 14 arkipäivän kuluessa 
tavaran vastaanottamisesta tai luovutuksesta.
• EU:n ulkopuolelta tulevasta tavarasta laaditaan tullia varten purkausraportti. 
Vastaanottaja ja hänen valtuuttamansa saavat raportista otteen, josta näkee, millaisessa 
kunnossa tavarat olivat tulliterminaaliin tullessa.
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• Vahingon sattuessa ilmoitetaan viipymättä tapahtumasta vakuutusyhtiölle tai tämän 
haveriasiamiehelle ja ryhdytään tarpeellisiin toimiin tavaran pelastamiseksi.
• Jos tavarat joudutaan purkamaan ulos, huolehditaan siitä, että tuotteet suojataan sekä 
sateelta että alapuolelta tulevalta kosteudelta.
• Huolehditaan siitä, että varastointilämpötila sopii tavaralle.

4.3 Virallisten katsastus- ja arviomiesten käyttö

Kun vahingon laatu ja laajuus on huomattava tai vastaanottaja jostakin muusta syystä haluaa 
puolueettoman tavarantarkastuksen purkauspaikalle, hän pyytää tarkastusta kauppakamarin 
hyväksymältä tavarantarkastajalta tai maistraatin määräämältä julkiselta katsastus- ja arviomie-
heltä.

Tarkastajien tulee olla sellaisia esteettömiä julkisia katsastus- ja arviomiehiä, joilla on toimi-
tukseen vaadittava asiantuntemus. Tavarantarkastuksen, katsastuksen ja arvioinnin voi tehdä 
yksi tai useampi tarkastaja, mutta merilain edellyttämissä katsastuksissa tulee olla kaksi tarkas-
tajaa. Luukun ja ahtauksen katsastuksia voi kuitenkin toimittaa yksi katsastusmies. 

Luettelon toimitusmiehistä saa paikallisesta kauppakamarista. Tarkastaja laatii tarkastuskerto-
muksen, josta yksi kappale jää tarkastusta pyytäneelle. Siinä on mainittava kaikki asiaan vai-
kuttavat seikat, kuten tavarassa havaittu puutteellisuus tai vahinko, niiden todennäköinen syy 
sekä pyydettäessä myös tavaran arvo tai arvon alentuminen. Tarkastajien toimintaa valvoo kus-
sakin kauppakamarissa tavarantarkastajavaliokunta, joka tutkii myös tarkastajiin kohdistuneet 
valitukset. Katsastus- ja arviomiehistä on tarkemmin säädetty merilain 18. luvussa.

4.4 Tavarankäsittelyn parantaminen

Tavaran vastaanottajat voivat edistää tavarankäsittelyn kehittymistä paremmaksi omassa maas-
saan. Heillä on mahdollisuuksia toimia erilaisten yhdistysten tai järjestöjen kautta. Tällaisia 
vaikutuskanavia Suomessa ovat mm. kauppakamarit, Suomen Logistiikkayhdistys, Suomen 
Varustamoyhdistys, Satamaoperaattorit ry, Finanssialan Keskusliitto, Suomen Pakkausyhdis-
tys, radio, TV ja lehdistö. Näiden kanavien kautta voidaan vaikuttaa satama- ja terminaalialu-
eiden vartiointiin, varastosuojien paloturvallisuuteen, kuljetusvälineiden ja -laitteiden kuntoon 
sekä ammattitaitoisen henkilökunnan käyttöön kuljetusalalla. 

4.5 Palautteen anto

Vastaanottajan tulee raportoida puutteista ja läheltä piti tilanteista lähettäjälle ja luonnollisesti 
varaumien ja reklamaatioiden muodossa myös rahdinkuljettajalle.

Lähettäjän saama palaute auttaa tätä suunnittelemaan tuotteet ja niiden pakkaukset paremmin 
kuljetukseen sopiviksi. Lähettäjälle kannattaa antaa palautetta esim. liian suuresta pinoamis-
korkeudesta tai ongelmista kuorman sidonnassa, puutteista käsittelymerkinnöissä, tavaran 
osoittamisessa tai kuljetusasiakirjojen tiedoissa. Tavaran vastaanottopisteissä tulisi olla digika-
mera, jolla puutteet usein on helpompi havainnollistaa lähettäjälle.  
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5 RAHDINKULJETTAJAN MAHDOLLISUUDET VÄHENTÄÄ KULJETUSVAHINKOJA

Tiekuljetussopimuslain (TKSL) mukaan rahdinkuljettajana pidetään sitä, joka on sitoutunut 
suorittamaan kuljetuksen. Tällöin yritys on antanut rahtikirjan, jonka se on allekirjoittanut 
rahdinkuljettajana. Yritys saattaa olla rahdinkuljettaja, vaikka se on siirtänyt koko kuljetusteh-
tävän toiselle yritykselle. Jos yritys on kuitenkin tehnyt sopimuksen toimia rahdinkuljettajana, 
se vastaa kuljettamisesta ja sopimuksen täyttämisessä esiintyvistä häiriöistä. Myös kuljetuster-
minaali voi toimia rahdinkuljettajana. Jos terminaaliyhtiö ottaa tavaraa kuljetettavaksi ja antaa 
omissa nimissään rahtikirjan, yhtiö toimii rahdinkuljettajana. Terminaaliyhtiö voi jättäytyä 
kuljetussopimussuhteen ulkopuolelle. Näin käy silloin, kun yhtiö tekee asiakkaalle selväksi 
ottavansa vastaan tavaraa varsinaisen rahdinkuljettajan lukuun eikä anna tavarasta rahtikirjaa, 
vaan esimerkiksi varastokuitin. Samoin käy, jos terminaaliyhtiö antaa rahtikirjan rahdinkuljet-
tajan valtuuttamana tämän lukuun. Eri kuljetusmuodoissa rahdinkuljettaja määritellään samalla 
tavalla. Sitä, joka on allekirjoittanut rahtikirjan rahdinkuljettajana, pidetään rahdinkuljettajana. 
Myös huolintaliike voi toimia rahdinkuljettajana, vaikkei se omistaisikaan omaa kuljetuskalus-
toa. Lähettäjän tulee varmistaa kuljetuksen järjestävältä huolintaliikkeeltä, hoitaako huolitsija 
kuljetuksen rahdinkuljettajan ominaisuudessa vai jonkun toisen lukuun. Merikuljetuksissa 
rahdinkuljettajan määritteleminen on hieman monimutkaisempaa konossementtimääräysten ja 
rahtaussopimusten vuoksi. Yleissääntönä on, että konossementin allekirjoittaja on myös rah-
dinkuljettaja.

5.1 Asianmukainen kuljetuskalusto

Tarkoituksenmukaisuus

Rahdinkuljettajan velvollisuus on antaa kuljetustehtävään sopiva kuljetuskalusto. Kuljetusväli-
neen on siis tyypiltään ja rakenteeltaan sovelluttava tuohon nimenomaiseen kuljetukseen. Tie-
tyn lämpötilan vaativa tavara tulee kuljettaa siten, että lastitilan lämpötilaa voidaan tarkkailla 
ja tarvittaessa muuttaa, tärinälle herkät laitteet kuljetetaan mahdollisimman vähän tärisevällä 
kuljetusvälineellä, ja hikoilusta vahingoittuva lasti kuljetetaan kuljetusvälineellä, jossa on il-
mankuivaajat.

Hyväksyntä

Kuljetuskaluston on oltava luokituslaitosten tai viranomaisten katsastamaa ja hyväksymää. 
Kaikkien kuljetusvälineiden kuntoa valvoo jokin taho. Rahdinkuljettajan velvollisuutena on 
huolehtia siitä, että kalusto on kunnossa. Vaarallisten aineiden kuljetukset asettavat kuljetuska-
lustolle erityisvaatimuksia, jotka on täytettävä ennen kuljetusta.

Kunto, lastitilan laitteet,  
kiinnitysvälineet

Kuljetusvälineen kunto ilmaisee sen omistajan ja henkilökunnan suhtautumisen tehtäviinsä. 
Puhtaat, hajuttomat ja kuivat lastitilat antavat lähettäjälle vakuuden siitä, että kuljetusyritys 
hoitaa työnsä hyvin. Rahdinkuljettajan on huolehdittava siitä, että lastitilassa olevat laitteet 
ovat huolletut ja toimivat (esimerkiksi lämmityslaitteet, valaisimet, sivuportit, hissit ja rampit).
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Sidontavälineiden käytössä  
huomioitavia seikkoja

Sidontavälineen valinnassa ja käytössä on otettava huomioon vaadittava sidontavoima, tapa, 
jolla kuorma tulee sitoa sekä kuorman laatu.  Kuorman koko, muoto ja paino sekä kuljetuksen 
olosuhteet vaikuttavat oikean sidontavälineen valintaan. Sidontavälineiden on oltava riittävän 
vahvoja ja oikeanpituisia valittuun sidontatapaan. Lastaustapa ja sidonta on syytä suunnitella 
etukäteen. On huomioitava, että kuorma voidaan purkaa osissa eri purkauspisteisiin. On var-
mistettava, että sopivia sidontavälineitä on käytettävissä tarpeeksi.  
Johtuen sidontavälineiden erilaisista mekaanisista ominaisuuksista ja venymästä (esim. kettinki 
ja sidontavyö), erityyppisiä sidontavälineitä ei saa käyttää samassa kuormassa.

Sidontavälineet on otettava pois käytöstä jos: 
• vyössä on repeytymiä, viiltoja, hankaumia ja yli 10% kantavista langoista on poikki 
tai ompeleet ovat vahingoittuneet. 
• mikäli käytettävissä metallipäätteissä on havaittavissa muodonmuutoksia, kulumia tai 
ruostumista. 

Korjauksia saa tehdä vain valmistajan valtuutuksella. Ainoastaan etiketillä varustettuja sidonta-
välineitä saa korjata. Korjauksen jälkeen on sidontavälineen vastattava alkuperäisen sidontavä-
lineen vaatimuksia. Mikäli sidontaväline on ollut kosketuksissa kemikaalien kanssa, on ennen 
sen käytön jatkamista varmistettava laitteen käyttökelpoisuus valmistajalta.  
Sidontavälineet on tarkastettava säännöllisesti asiantuntevan henkilön toimesta ja poistettava 
käytöstä, mikäli aihetta ilmenee. Silmämääräinen tarkastus ennen jokaista käyttökertaa on suo-
siteltavaa.  
Sidontavälinettä ei saa ylikuormittaa. Mekaanisia apuvälineitä (esimerkiksi jatkovartta) kiristä-
miseen ei saa käyttää, elleivät ne ole erityisesti suunniteltu kyseiseen sidontavälineeseen.  
Sidontavälineessä ei saa olla solmuja.  
Vyö on suojattava kitkaa, hankautumista ja teräviä kulmia vastaan käyttämällä asianmukaisia 
suojia. Myös etikettien vahingoittuminen on pyrittävä estämään.  Käytä sidontavälineitä aina 
valmistajan antamien ohjeiden mukaisesti. 

Lähde: Kuormansidonnan käsikirja, kohta 4 Sidonta ja tuentavälineet, www.logy.fi

Lastitilan tiiviys

Lastin turvallisuus edellyttää tiivistä lastitilaa. Lastitilojen, jotka on tarkoitettu umpinaisiksi 
ja vedenpitäviksi, on myös oltava sellaisia. Luukkujen ja ovien tiivisteet alkavat vuotaa van-
hentuessaan, joten vesivahingoilta voidaan välttyä vain säännöllisellä huollolla ja tiivisteiden 
vaihdolla. Kansilastin kuljettamisen jälkeen on luukuntiivisteet tarkastettava ja tarvittaessa 
vaihdettava.



31

Hallittu kuljetus

Lastitilan lukitus

Asianmukaiselta kuljetuskalustolta vaaditaan myös, ettei ulkopuolisia pääse lastitilaan. Lai-
voissa on laivaväen valvottava lastitiloja niin, että ulkopuoliset voivat liikkua siellä vain 
valvotusti. Konttien, puoliperävaunujen ja rautatievaunujen sinetöinti ja lukitseminen estävät 
ulkopuolisten tihutyöntekijöiden pääsyn lastin kimppuun. Kuljetusyrityksen tulisi turvata asi-
akkaansa tällaisen hävikin varalta.

Ajonestolaitteet

On kohtuullista, että rahdinkuljettaja varustaa ajoneuvonsa ajonestolaitteella, jonka avulla au-
ton luvaton haltuunotto voidaan tehdä rikolliselle ainakin vaikeammaksi.



 32

Hallittu kuljetus

5.2 Henkilökunta

Rahdinkuljettajan paras investointikohde on henkilökunta. Henkilöt viime kädessä siirtävät, 
lastaavat ja purkavat tavaroita, kirjoittavat rahtikirjoja ja varaumia niihin yms. Koulutetut 
henkilöt tietävät, miksi he tekevät asiat tietyllä tavalla, ja ymmärtävät oikein kuljetusalan pal-
veluluonteen. Jatkuvalla koulutuksella rahdinkuljettaja motivoi henkilökuntansa ja saa sen 
pysymään pitkään palveluksessaan. Henkilökunnan taustat tulisi aina selvittää ennen työhönot-
toa. Esimerkiksi tavaraterminaaliin ei tule ottaa henkilöä, joka on tuomittu omaisuusrikoksista. 
Henkilökunnan nopea vaihtuvuus kielii ongelmista työpaikalla ja lisää tavaroiden katoamista, 
eksymistä ja vaurioitumista tavaraterminaaleissa.

5.3 Lastin kuormaus ja tuenta

Rahdinkuljettaja lastaa tavarat kuljetusvälineeseen joko suoraan lähettäjän varastolla tai termi-
naalista. Ottaessaan tavaraa terminaaliin hänen tulee toimia kuten vastaanottaja toimii (katso 
kohtaa 4.2). Lastin kuormauksessa on otettava huomioon kohdassa 3.3. mainitut seikat. Las-
tin tuenta ja kiinnitys kuuluvat yleensä rahdinkuljettajalle. Tässä työssä lähettäjä voi avustaa 
ohjein tai antamalla kiinnitysvälineitä. Rahdinkuljettajan henkilökunta tuntee edessä olevan 
matkan rasitukset parhaiten, joten lasti tulee tukea tai varmistaa heidän ohjeittensa mukaisesti. 
Lasti on kiinnitettävä siten, että se pysyy paikoillaan tavanomaisissa kuljetusrasituksissa ketju-
jen, vöiden, ilmatyynyjen, kiilojen, puutukien, verkkojen yms. avulla. Lastia voi tuskin kuiten-
kaan kiinnittää niin hyvin, ettei se liikkuisi, jos kuljetusvälinettä ohjaillaan taitamattomasti. Jos 
rahdinkuljettajalle aikataulussa pysyminen tulee tärkeämmäksi kuin lastin kunto, on seuraukse-
na toistuvia lastivaurioita.

Lastin varmistamiseen liittyvää tietoa saa ICHCA Suomen- osaston julkaisemasta kirjasesta 
”Kuormansidontakäsikirja”. Kirjasta voi tiedustella vakuutusyhtiöistä tai Suomen Logistiikka-
yhdistyksestä.
http://www.logistiikkastrategia.fi/Kuormansidonta.pdf 
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5.4 Tiedonvaihto

Yrityksen sisällä

Tiedonsaanti ja -välitys eivät ole nykyään ongelmia. Tieto siirtyy mantereidenkin välillä nope-
asti ja helposti sähköisessä muodossa. Sen sijaan tiedon siirtyminen yrityksen sisällä ei aina ole 
ongelmatonta. Tiedonvaihdon ongelmat eivät siis johdu tekniikasta, vaan useimmiten ihmisis-
tä. Kuljetusalalla tiedon pitää kulkea. Rahdinkuljettajan tulee seurata oman yrityksensä sisällä 
johtavan ja suorittavan henkilökunnan välistä tiedonkulkua. Rahtikirjoihin tai muihin kuljetus-
asiakirjoihin merkityt tiedot ja toimintaohjeet on saatettava terminaali- ja kuljetushenkilökun-
nan tietoon. Lähettäjä ei aina ole merkinnyt kaikkia käsittelyohjeita tavarakolliin, vaan tiedot 
joudutaan etsimään kuljetusasiakirjoista. Tavaravaurioita voi tapahtua, jos tiedot eivät olekaan 
siirtyneet kuljetusyrityksen sisällä oikeille tavaraa käsitteleville henkilöille.



 34

Hallittu kuljetus

Jälkivaatimus

Tiedonkatkos voi tulla rahallisesti merkittäväksi, jos tavara luovutetaan vastaanottajalle ja luo-
vutukseen liittyväjälkivaatimus jää perimättä.

Agenttien ja päämiehen välillä

Mitä paremmin tieto kulkee rahdinkuljettajan ja tämän agenttien välillä, sitä helpommin asiat 
luistavat. Tavoitteena tulisi olla järjestelmä, joka toimii arkipäivän rutiineissa ja takaa kaikille 
osapuolille riittävät tiedot. Agenttien ja päämiehien tulee palvella toisiaan tiedonvälityksellä. 
Liika tieto on pienempi paha kuin tiedon puute. Erityisesti on huolehdittava siitä, että kuljetuk-
senantajan lastia tai sen luovuttamista koskevat erikoisohjeet välitetään kuljetusketjun osapuo-
lille.

Asiakkaan kanssa

Saapuneesta tavarasta tulee ilmoittaa vastaanottajalle nopeasti, jotta jatkokuljetus tapahtuisi 
joutuisasti. Rahdinkuljettajan tulee muutenkin palvella asiakastaan välittämällä hänelle kul-
jetuksen suunnittelussa tarpeellisia tietoja. Agenttiverkoston avulla rahdinkuljettaja voi saada 
kuljetusreitin varrelta rahdinantajalle tarpeellista tietoa. Näillä tiedoilla voi olla vaikutusta rah-
dinantajan kuljetussuunnitteluun.

Vakuutusyhtiön kanssa

Tehokas tiedonvaihto rahdinkuljettajan ja vakuutusyhtiön välillä palvelee kumpaakin osapuol-
ta. Vakuutusyhtiöille on kertynyt tietoa vahingoista, ja vahingontorjunta kuuluu kaikkien kulje-
tusvakuutusyhtiöiden toimialaan.
Rahdinkuljettajan tulee sopia vakuutusyhtiönsä kanssa siitä, mitä asioita ilmoitetaan ja miten 
tietoja vaihdetaan, niin että molempien näkökannat tulevat otetuiksi huomioon. Onnettomuus-
tapauksien varalle on hyvä sopia menettelytavoista etukäteen, jotta toimintasuunnitelma olisi 
molempien osapuolien hyväksymä.
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6  TERMINAALIYHTIÖIDEN MAHDOLLISUUDET VÄHENTÄÄ KULJETUSVAHINKOJA

Terminaaliyhtiöllä tarkoitetaan yritystä, joka varastoi tavaraa ja purkaa sekä lastaa kuljetusyk-
siköitä.

Kun terminaaliyhtiö ottaa tavaraa kuljetettavaksi ja antaa kuljetusta varten omissa nimissään 
rahtikirjan, se toimii rahdinkuljettajana. Yhtiön asema on sama silloin, kun se ei anna asiak-
kaalle mitään asiakirjaa vastaanottamastaan tavarasta tai antaa rahtikirjan ilman allekirjoitusta. 
Tällöin yhtiö näet harjoittaa toimintaa, johon läheisesti liittyy olettamus kuljetusten suoritta-
misesta. Vapautuakseen rahdinkuljettajan roolista yhtiön on tehtävä asiakkaalle selväksi, ettei 
se itse kuljeta tavaraa. Kun terminaaliyhtiö tekee asiakkaalle selväksi, että se ottaa vastaan 
tavaraa sopimuksen tehneen rahdinkuljettajan lukuun eikä anna vastaanottamastaan tavarasta 
rahtikirjaa vaan ainoastaan varastokuitin, terminaalia ei pidetä rahdinkuljettajana. Samoin on 
silloin, kun terminaaliyhtiö antaa rahtikirjan rahdinkuljettajan valtuutettuna tämän lukuun.

6.1 Terminaalialue

Aitaus

Terminaalialue tulee merkitä selvästi. Parhaiten se käy aitaamalla alue ja merkitsemällä kul-
kuväylät. Aidattua aluetta on helpompi valvoa, ja ulkopuoliselle käy selväksi, milloin on tultu 
terminaalialueelle. Satamat ovat suuria tavarankäsittelypisteitä, joiden alueella voi toimia usei-
ta terminaaleja.  ISPS koodistossa ( The International Ship and Port Facility Security Code ) 
on määritetty tarkkaan satamien turvallisuusvaatimukset. Näitä ovat mm. satama-alueen aitaus 
sekä henkilö- ja tavaraliikenteen valvonta. 

Valaistus

Terminaalissa ja sen kenttäalueilla tulee olla hyvä valaistus. Työ onnistuu paremmin ja turvalli-
semmin hyvissä olosuhteissa.

Erikoislastit

Kilpailukykyinen ja asiakkaitaan hyvin palveleva terminaali on varautunut käsittelemään myös 
erikoislasteja. Sellaisia ovat esimerkiksi arvotavarat, vaaralliset aineet ja  tiettyä säilytyslämpö-
tilaa vaativat tuotteet.

Jos säilytystilat vaativat viranomaisten hyväksymisen, sellainen on hankittava ennen toiminnan 
aloittamista. Finanssialan Keskusliitolla  on suojeluohjeet mm. murtosuojauksesta, rikosilmoi-
tinlaitteistosta ja turvallisuusvalvonnasta, joita ohjeita tulee noudattaa, kun halutaan vakuuttaa 
terminaalirakennus. (www.vahingontorjunta.fi)

Liikennejärjestelyt

Terminaalialueen liikennejärjestelyt on suunniteltava huolella, jotta toiminta sujuisi joustavasti. 
Ajoväylät on merkittävä selvästi ja niin, että ne näkyvät myös talvella. Kappaletavaran ja suur-
yksiköiden kenttävarastointi (kontit ja puoliperävaunut) on syytä erottaa toisistaan jo valvon-
nan takia. Palokunnan on päästävä nopeasti vaarallisten aineiden varastoon, eikä varastoa saa 
sijoittaa paikkaan, josta mahdollinen varastopalo leviäisi muualle.
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Vartiointi
Terminaalialueen vartiointi on järjestettävä ammattilaisten avulla. Luotettavan vartiointiliik-
keen tekemät valvontakierrokset luovat hyvän pohjan vartioinnille. Valvonta on toteutettava 
siten, ettei tarkastuskierroksilla noudateta säännöllistä aikataulua. Paikallisvartiointi, kamera-
valvontajärjestelmät ja kulunvalvonta ovat välttämättömät suuremmille kohteille, kuten sata-
mille, alueiden laajuuden ja riskien suuruuden tähden.

6.2 Terminaalitilat

Jotta työ sujuisi tehokkaasti ja turvallisesti, on työympäristön oltava hyvä. Tämä tarkoittaa sitä, 
että varastotilassa on 

• kuiva, puhdas lattia, joka on tarpeen vaatiessa karhennettu liukkautta estämään
• selvästi merkityt ajoväylät ja varastoalueet
• tukevasti lattiaan kiinnitetyt hyllyt, jotka eivät siirry tai sorru työkoneen töytäisystä
• hyvä valaistus
• kelvolliset tavarankäsittelylaitteet, kuten kuormalavat, pumppukärryt ja trukit
• valmiudet vaarallisten aineiden käsittelyyn
• asianmukainen palohälytys -, alkusammutus- ja palontorjuntalaitteisto
• työturvallisuudesta on huolehdittu, kulkuväylät, varoitusmerkinnät, liikennepeilit, 
henkilökunnan koulutus sekä asianmukainen turvavarustus
• mahdollisuudet ilmaston edellyttämiin toimiin varastoinnissa, esimerkiksi lämmintä 
varastotilaa
• hyvä yleisjärjestys ja tavaravirran seuranta, joka vähentää tavaroiden eksymistä ja 
vahingoittumista 
• terminaalilla on oltava turvallisuussuunnitelma sekä jatkuvuussuunnitelma 
poikkeustilanteen varalta.

6.3 Henkilöstön valinta ja varkauksien esto   

Oma henkilökunta 

Kappaletavaraterminaali on paikka, jossa käsitellään paljon erilaista tavaraa. Tavarasta suuri 
osa on käyttökelpoista sellaisenaan, joten rikosriskiin tulee kiinnittää erityistä huomiota.

Terminaalissa työskentelevälle henkilökunnalle asetetaan siis erityisiä luotettavuusvaatimuksia. 
Terminaalityöntekijän tausta tulee selvittää mahdollisuuksien mukaan. Jos on näyttöä henkilön 
epärehellisyydestä, ei häntä pidä ottaa käsittelemään kappaletavaraa. Omaan henkilökuntaan 
pitää voida luottaa ja silloin on nähtävä vaivaa luotettavien työntekijöiden löytämiseksi.

Ulkopuolisten liikkuminen

Ulkopuolisten ei pidä päästä liikkumaan terminaalissa eikä sen kenttäalueilla. Kuka tahansa 
terminaalissa työskentelevä voi kysyä henkilöltä syytä alueella liikkumiseen.  
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Työajan ulkopuolella tapahtuva liikkuminen tulee tehdä niin talon omille kuin ulkopuolisille-
kin mahdollisimman valvotuksi vartioliikkeen, kulunvalvonnan ja kulkulupien avulla.

Rakenteellinen murtosuojaus

Tavaraterminaalit ja niiden kenttäalueet voidaan ja ne tulee varustaa nykyaikaisilla  valvonta- 
ja hälytyslaitteilla. Laitteistoja on erilaisia. Tarkempia tietoja niistä antavat vartiointiliikkeet, 
vakuutusyhtiöt ja Finanssialan Keskusliitto. (www.vahingontorjunta.fi)

Jotta varastoitava tai terminaalissa käsiteltävä tavara voitaisiin suojata näpistelyltä tai varkau-
delta, on ryhdyttävä tiettyihin toimiin:

Tavaroiden suojaus

• Varkaudelle alttiit tavarat siirretään arvotavarasuojaan tai ylähyllyille.
• Rikkoutuneet kuljetuspakkaukset korjataan ja siirretään erilleen ehjistä 
• Tavaraa saa viedä terminaalista vain asianmukaisesti kuitattuja asiapapereita vastaan.
• Tavaroiden ja asiapapereiden yhteys selvitetään huolellisesti.
• Lähteville tavaroille laitetaan selvät nimikyltit tai aitaukset

Mikäli työntekijä tai ulkopuolinen saadaan kiinni näpistelystä tai varkaudesta, on asiasta aina 
ilmoitettava poliisille.

6.4 Tavaran käsittely

Terminaaliyhtiö purkaa, lastaa ja käsittelee tavaraa. Tällöin henkilökunnan ammattitaito ja suh-
tautuminen työhön vaikuttavat oleellisesti siihen, miten tavaraa käsitellään.

Kun tavara otetaan vastaan terminaaliin, tulee toimia kuten purkausta ja tarkastajien käyttöä 
käsittelevissä kohdissa 4.2 ja 4.3 on selostettu.

Sisäiset siirrot

Tavaroita joudutaan usein siirtämään terminaalin sisällä esimerkiksi saapuvien puolelta läh-
tevien puolelle. Näiden sisäisten siirtojen aikana tavaraa uhkaavat mm. eksyminen väärään 
paikkaan ja rikkoutuminen. Jos tavaran osoitemerkintä on ollut puutteellinen, on suuri vaara 
sen eksymisestä väärään paikkaan lähtevällä puolella. Osa kotimaan liikenteen tavarahävikistä 
johtuu siitä, että osoitemerkinnöissä on laiminlyöntejä. On tärkeää, että terminaalihenkilökunta 
tarkastaa saapuvan tavaran osoitteet ja vaatii lähettäjää tarvittaessa täydentämään niitä. Rahti-
kirjan ja kollin osoitetietojen on oltava yhteneväiset.
Terminaalin sisäisessä liikenteessä ajoväylien risteykset ovat vaarapaikkoja niin työkoneille, 
ihmisille kuin tavaroillekin. Ajonopeudet on pidettävä alhaisina ja tavara suojattava esimer-
kiksi rullasuojin tai vanerilevyin. Työturvallisuus ja tavaraturvallisuus kulkevat monesti käsi 
kädessä, niin tässäkin tapauksessa.
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Varastointi

Tavaraa varastoitaessa pyritään varastotila käyttämään hyödyksi mahdollisimman tarkoin. 
Tämä tarkoittaa tavaran pinoamista 2-6 metrin korkuisiin pinoihin. Ennen pinoamista on var-
mistettava, että lattia on puhdas ja tasainen sekä liikenteellisesti sopiva tavaran sijoittamiselle. 
On huolehdittava siitä, ettei tavarapino kallistu eikä heilu, ja tarvittaessa on käytettävä apuna 
tavaroiden väliin sijoitettavia vanerilevyjä. Lattialta tulevaa kostetta tai likaa vastaan voidaan 
suojautua nostamalla tavara kuormalavoille tai sijoittamalla tavaran alle vanerilevyjä tai pape-
ria. lauhat talvet lisäävät myös tulvariskiä. 

Varastoinnin edistymistä on seurattava jatkuvalla valvonnalla ja pidettävä huolta siitä, että 
esimerkiksi alkusammutuskalustoa on helposti saatavilla. Haisevaa tavaraa sijoitettaessa on 
tarkoin katsottava, millaisten tavaroiden kanssa se voidaan varastoida samaan tilaan. Varaston 
yleisjärjestys vaikuttaa työskentelyoloihin.

Tavaran luovutus

Luovutettaessa tavaraa terminaalista tulee varmistaa , että  hakijalla on oikeat asiakirjat asi-
anmukaisesti täytettyinä. Ulos menevä tavaramäärä on laskettava ja sitä on verrattava luovu-
tuspapereihin. Vastaanottaja voi halutessaan pyytää tulliviranomaista laskemaan rikkinäisten 
kollien tavaramäärän ja tekemään siitä merkinnän luovutuspapereihin (kun tavara tulee EU:n 
ulkopuolelta).

Terminaalihenkilökunnalla ei ole oikeutta tutkia kollien sisältöä, ainoastaan paikata tai korjata 
rikkoutunut kolli.

6.5 Tavaravirtojen seuranta

Terminaalit seuraavat käsittelemäänsä tavaramäärää joko viranomaisten määräyksestä tai 
kaupallisista syistä. Ulkomaan liikenteen tavaraa käsittelevät tulliterminaalit laativat kaikista 
terminaaliin puretuista tuontitavaroista purkausraportin, josta käy ilmi mm. tavaran kunto ja 
määrä purkaushetkellä. Purkausraportista voi saada maksullisen otteen, jos haluaa selvityksen 
tavaran kunnosta maahantulohetkellä. Viivakoodi tai RFID tarra (Radio Frequency Identificati-
on) nopeuttaa tiedonkäsittelyä ja eliminoi inhimilliset lukuvirheet.

Raportteja 
vertaamalla

Kun tavara luovutetaan tulliterminaalista kotimaanliikenteeseen, merkitään luovutustodistuk-
seen (“Tuontitavaran tullausilmoitus”) huomautukset tavaraerän mahdollisista puutteellisuuk-
sista tai rikkoutumisista. Tavaran vastaanottajalle jää luovutustodistuksesta yksi kappale, joten 
hänen on mahdollista verrata purkausraportin ja luovutustodistuksen tietoja keskenään. Jos 
tiedot poikkeavat toisistaan, herää kysymys, mistä poikkeama johtuu. Onko tavara rikkoutunut 
tai vähentynyt terminaalikäsittelyn aikana, vai onko vastaanottaja ollut huolimaton vastaanotta-
essaan tavarat terminaalista?
Vahingontorjuntatyö voidaan suunnata oikeaan paikkaan vertaamalla asiapapereiden tietoja.  
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EU:n sisäinen liikenne on samanlaista kuin kotimaanliikenne. Jos vastaanottaja huomaa saa-
massaan tavarassa huomauttamista, on hänen tehtävä rahtikirjaan varauma ja pyydettävä siihen 
luovuttavan henkilön allekirjoitus. Vientitavaran käsittelyssä vertaillaan terminaaliin tulleen ta-
varan kotimaista rahtikirjaa ja terminaalissa sitten laaditun CMR-rahtikirjan tietoja keskenään.

Rahtikirjan tietoja 
vertaamalla

Kotimaanliikenteen tavaraterminaalit eivät laadi purkaus- tai luovutustodistuksia, vaan toimin-
taa voidaan seurata kotimaanliikenteen ainoan asiakirjan, rahtikirjan, avulla. Jos terminaali on 
ottanut tavarat vastaan ilman varaumaa, tavaroiden oletetaan olleen hyvässä kunnossa vastaan-
ottohetkellä. Kun vastaanottaja tai autonkuljettaja hakee tavarat terminaalista, hän tekee mah-
dolliset huomautukset rahtikirjaan ennen kuittausta. Vertailemalla näitä tietoja voidaan seurata 
tavaran kuntoa terminaalivaiheen aikana.
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7 ERIKOISLASTIT

7.1 Irtotavara- ja nestelastit

Irtotavaraksi kutsutaan lastia, joka on pakkaamatonta ja yksiköimätöntä joukkotavaraa. Täl-
laisia ns. bulklasteja ovat esimerkiksi vilja, malmi, lannoitteet, sementti, kivihiili jne. Niitä 
kuljetetaan suurissa erissä pääasiassa erikoisaluksilla, joita kutsutaan irtolastilaivoiksi (bulk 
carriers) sekä maantie- ja rautatiekuljetuksissa säiliökalustolla sekä joskus myös normaalilla 
ajoneuvokalustolla.

Bulk- laivat ovat yleensä ilman välikansia, mahdollisimman suoraseinäisiä, ja ruumien pohja 
on tehty niin vahvaksi, että koneellinen purkaus on mahdollista.

Merellä nestelasteja kuljetetaan tankkilaivoissa. Nestelasteista valtaosa on raakaöljykuljetuk-
sia raaka-ainelähteiltä jalostamoille ja toisaalta valmiiden tuotteiden kuljetuksia jalostamoilta 
käyttäjille. Raakaöljynkuljetusalukset ovat hyvinkin suuria, kun taas tuote- ja kemikaalialukset 
ovat pienempiä, erikoislastien kuljetuksia hoitavia laivoja. Alusten valinnassa tulee ottaa huo-
mioon Suomen talvimerenkulun erikoispiirteet. Alusten tulee olla jäävahvistettuja ja kaksois-
runkoisia tai vähintään kaksoispohjaisia. Kuormatilan kunnon tulee olla sellainen, että se so-
veltuu kyseiseen kuljetukseen. Puhtaus on tärkeätä, sillä pienikin erä vierasta ainetta voi johtaa 
koko lastierän hylkäämiseen tai seulomiseen.

Lastiruumat/-säiliöt sekä kuormaus-/lastausputkisto tulee tarkastaa ennen lastausta ja koko alus 
silloin, jos on aihetta epäillä esimerkiksi lastiluukkujen tiiviyttä. Tähän on kiinnitettävä huo-
miota erityisesti silloin, jos alus lähtee talviaikana ylittämään Pohjois-Atlanttia. 

Lastitilojen sekä purku- ja lastausputkistojen tiiviys- ja puhtausvaatimukset ovat samat, kun 
kuljetetaan irtolasteja tai nestekuormia maanteillä tai rautateitse.

Tuotteiden ominaisuudet tulee tuntea hyvin. Herkästi hajusta kontaminoituvia tuotteita ei vält-
tämättä voi kuljettaa kalustolla, jolla kuljetetaan tuotteita joissa on voimakas haju ja joiden 
haju jää säiliöihin, vaikka ne pudistetaan ohjeiden mukaisesti kuljetusten välillä. Myös kalus-
tossa käytettävien liittimien ja muiden komponenttien, kuten tiivisteiden vaatimukset riippuvat 
kuljetettavista tuotteista. 

Jos tuote on herkästi vaahtoutuvaa, täytyy rahdinantajan ohjeistaa kuljettaja käyttämään oikeaa 
purkupainetta tai muuten saatetaan menettää suuri osa tuotteesta sen vaahdottua vastaanottajan 
säiliöistä tehdaslaitoksen lattialle.

Lähettäjän on varmistettava ja todistettava, että hänen laivaukseen tarjoamansa lastierä on oi-
kean suuruinen ja muutenkin täyttää sovitut vaatimukset. Lähtöpäässä erä tutkitaan sopimuk-
sen tai standardin vaatimusten mukaisesti ja vastaanottotarkastus määräpäässä tehdään samoin 
metodein.

Kivihiilen ”tuoreus” voi johtaa matkan aikana lastin lämpötilan nousuun, kostea vilja kuumen-
tuu ruumassa matkalla, ja kastunut malmi voi siirtyä ja vaarantaa koko aluksen turvallisuuden.
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Lastierät tulee suojata satamassa laivausta odotettaessa siten, että se on turvallinen kuljettaa 
(kosteuspitoisuus ei nouse) eivätkä tuholaiset tai esimerkiksi lintujen uloste pääse saastutta-
maan sitä varastointi- ja lastausaikana (esimerkiksi kalajauho tai soijarouhe).

Tavaran lähettäjän edustajalta tulee varmistaa, saako lastia tuulettaa. Lastin ominaisuudet on 
selvitettävä lastaussatamassa lähettäjän edustajalta ja on ryhdyttävä varotoimenpiteisiin, jos 
lasti voi merellä aiheuttaa uhkaa alukselle. Lastaus tulee tehdä siten, ettei lasti pääse siirtymään 
matkan aikana. Tämä voi vaatia lastin ”trimmaamista”, eli tasaamista ruumassa lastaussata-
massa siten, ettei korkeita kekoja jää pystyyn ja, että lastin harjat ulottuvat lastitilan reunasta 
toiseen reunaan.

Jos kyseessä on koko laivalastillinen tavaraa, on suunniteltava huolella oikea lastaus- ja pur-
kausjärjestys. Aluksia on jopa katkennut satamissa väärän lastausjärjestyksen takia. Ylikuor-
man ottaminen on luonnollisesti kiellettyä.

Vastaanottajan tulee huolehtia siitä, että purkauslaitteet ja varastoalue ovat puhtaat ja soveliaat 
lastin vastaanottamiseen. Varsinkin nestelasteja purettaessa on oltava tarkka siitä, ettei puretta-
vaa lastia pumpata väärään säiliöön. Vastaanottaja toteaa lastin kunnon ja määrän, antaa purku-
luvan sekä osoittaa purkupaikan.

Maantiekuljetusten osalta purkupaikan toiminnot vaihtelevat. Joskus kuljettaja joutuu toimi-
maan purkupaikalla hyvinkin itsenäisesti ja sen lisäksi, että hän kiinnittää purkuputken oikeaan 
paikkaan, saattaa hän joutua ohjaamaan vastaanottajan putkistossa venttiileillä tuotteen oikeaan 
säiliöön.  Edellä mainituissa tapauksissa on erittäin tärkeää, että kuljettaja on saanut huolellisen 
opastuksen ja kirjalliset ohjeet purkupaikasta ja siellä tehtävistä toimenpiteistä. 

Lastin kunto tarkoittaa sitä, että lasti on koostumukseltaan, lämpötilaltaan, puhtaudeltaan, 
raekooltaan ja kosteudeltaan sovitun laista. Jos näin ei ole, tulee kelvollinen lasti erottaa 
epäkelvosta. Bulk-lasteille on ominaista, että osa lastista haihtuu, häviää tai jää purkaus- ja 
lastauslaitteisiin – ja putkistoihin. Tämä ns. luonnollinen hävikki riippuu tuotteesta, kuljetusvä-
lineestä ja matkasta/ajasta ja vaihtelee usein  0,2–1 %:n välillä lastin tilavuudesta tai painosta 
laskettuna.

7.2 Lämpösäädellyt lastit

Lämpösäädellyillä lasteilla tarkoitetaan lasteja, jotka on koko matkan ajan kuljetettava tietyssä 
lämpötilassa.
Kuljetuksia kutsutaan myös termokuljetuksiksi. Kuljetettavat tavarat ovat pääasiassa elin-
tarvikkeita, mutta on muitakin tuotteita, joiden kuljetuslämpötila on säädelty. Suomen talvi 
vaikuttaa siihen, että muualla maailmassa normaalisti kuljetettavat tavarat vaativat Suomessa 
termokuljetuksen.
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Lähettäjän mahdollisuudet 
vähentää kuljetusvahinkoja

Tuote täytyy olla ennen kuljetusta oikeassa kuljetuslämpötilassa. Kuormatilan lämmönsäätö-
laitteen tarkoituksena ei ole jäähdyttää tai lämmittää lastia, vaan ylläpitää tavaran lämpötila. 
Tavarat täytyy pakata siten, että ilma pääsee kiertämään tuotteen ympärillä. Pakkauksen tulee 
olla ”hengittävä”. Jos kuljetusyksikköä (kuormalavaa) ei saa purkaa esimerkiksi lastaustekni-
sistä syistä, on siitä selvästi ilmoitettava rahdinkuljettajalle. Tavaroiden yksiköinti varmistaa 
koneellisen lastinkäsittelyn, mutta alusta ei saa estää ilman kiertoa lastitilassa.
Kuljetusvälineen tulee täyttää kansainväliset vaatimukset, jotka asetetaan termokuljetuska-
lustolle. Eri kuljetusmuodoissa on omat määräyksensä kuljetuskalustolle, ja lähettäjän tulee 
varmistua, että edellytykset täyttyvät. Jos lähettäjällä on mahdollisuus itse todeta kuormatilan 
kunto ja termolaitteiden asianmukaisuus, hän luo hyvät edellytykset onnistuneelle kuljetuksel-
le. Olivat kauppa- tai kuljetusehdot millaiset tahansa, ei tavaraa tule antaa sellaiseen kuljetus-
välineeseen, jonka mahdollisuudet selviytyä matkasta vähänkin epäilyttävät lähettäjää.

Rahdinkuljettajan mahdollisuudet 
vähentää kuljetusvahinkoja

Rahdinkuljettajan tulee varmistaa, että kuljetuskaluston tai ruuman kunto vastaa kuljetuksen 
vaatimuksia. Kuormatilan tulee olla puhdas, hajuton ja jäähdytetty tai lämmitetty oikeaan 
lämpötilaan ja termolaitteiden tulee olla kunnossa. Jos kylmälaitteessa on lämpötilan muuttu-
misesta kertova tallennin, on rahdinkuljettajan jo oman etunsakin tähden varmistettava, että 
laite toimii ja näyttää oikein. Termolaitteen termostaatti on muistettava asettaa oikeaan kulje-
tuslämpötilaan. Jos kuormatilassa on siirrettäviä väliseiniä, on varmistettava, että ne sulkeutu-
vat tiiviisti ja toisaalta pysyvät koottuina silloin, kun niitä ei tarvita (eivätkä estä ilman kiertoa 
kuormatilassa). Lastista on otettava eri kohdista lämpötila ja merkittävä se kuljetusasiakirjaan 
mielellään yhdessä lähettäjän edustajan kanssa. Jos rahdinkuljettaja ei syystä tai toisesta saa 
olla seuraamassa lastausta, tulee ottaa pikaisesti yhteyttä lähettäjään tai rahdinkuljettajan esi-
mieheen tilanteen korjaamiseksi. Ellei näin ehditä toimia eikä lastausta voida valvoa, tulee asia 
kirjata kuljetusasiakirjaan. Rahdinkuljettajan on muutenkin vaikeata välttää vastuuta lastausvir-
heen aiheuttamasta lastivahingosta, joten on tärkeätä, että hän saa seurata lastaustapahtumaa. 
Talviaikana ennen matkan alkua on vielä varmistauduttava siitä, että termolaitteen polttoaine 
on talvilaatua eikä jähmety alhaisissakaan lämpötiloissa. Lastaus on tehtävä siten, että varmis-
tetaan ilman kierto kuormatilassa. Tässä voidaan joutua käyttämään rei´itettyjä vanerilevyjä tai 
erilaisia tukimateriaaleja.
Matkan aikana tulee koko ajan seurata lämpötilan kehitystä lastitilassa. Jos lämpötilan näyttöä 
ei ole ohjaamossa, tulee pysähdyspaikoissa varmistaa oikea lämpötila. Mikäli siinä tapahtuu 
odottamattomia muutoksia, tulee vika selvittää nopeasti tavaran pelastamiseksi. 

Vastaanottajan mahdollisuudet 
vähentää kuljetusvahinkoja

Saapuneen lastin lämpötila mitataan ja kirjataan mielellään rahdinkuljettajan edustajan kanssa 
kuljetusasiakirjoihin. Lämpötilan seurantalaitteen tuloste on hyvä säilyttää jonkin aikaa mah-
dollisten reklamaatioiden varalta.
Tavaran kunto ja lukumäärä tarkistetaan kuten muutakin tavaraa vastaanotettaessa. Lasti on 
heti saavuttuaan vietävä lämpötilan edellyttämään varastoon.
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Yleinen teollisuusliitto YTL on koonnut Lämpötilahallittavien elintarvikekuljetusten logistiik-
kaoppaaseen olennaisimmat asiat termokuljetuksista.
Opas käsittelee laajasti elintarvikekuljetusten eri osa-alueita ja siitä löytyvät mm. ATP-sopi-
muksen pääkohdat sekä helposti pilaantuvien elintarvikkeiden lämpötila-, hygienia- ja laatukri-
teereitä. 

Opas on ladattavissa osoitteesta  
http://www.ytl.fi/toimialat/logistiikka/ATP_Aapinen_Verkko_PDF.pdf

7.3 Arvokkaat lastit

Lähettäjän mahdollisuudet 
vähentää kuljetusvahinkoja.

Arvokkailla lasteilla tarkoitetaan tässä sellaista tavaraa,joka on yleisesti haluttua ja helposti 
rahaksi muutettavaa. Näitä ovat esim. alkoholi, tupakka, viihde- elektroniikka, merkkivaatteet, 
tietyt ruoka-aineet, turkikset, rahat ja arvopaperit.

Lähtökohtana on, ettei kuljetettavan tavaran laadusta, lähettäjästä tai vastaanottajasta anneta 
ulkopuolisille mitään informaatiota. Kuljetusketjussa on tarpeellista tietää tavaran turvalliseen 
käsittelyyn ja toimitusosoitteeseen liittyvät tiedot. Kuljetuspakkauksen tulee myös peittää ar-
vokkaiden tuotteiden myyntipakkaukset. Esimerkiksi kuormalavoille lastattu elektroniikka tu-
lee peittää läpinäkymättömällä materiaalilla.

Asiakirjat ovat tärkeä tietolähde. Kun kyseessä on tavararyhmä, jota varkaudet ja näpistykset 
erityisesti uhkaavat, tulee asiakirjoja käsitellä kuin arvotavaraa. Ulkopuoliselta tulee muuten-
kin estää rahtikirjojen selailu tai tietokoneen käyttö, ja arvolastien osalta tämä on erityisen tär-
keää. Mikäli on mahdollista, asiapapereissa tulee käyttää tavarasta tuotekohtaisten nimikkeiden 
sijasta yleisnimikettä. 

On vankkoja viitteitä siitä, että muutamissa maissa jo rajalta lähtee tietoja lastista rikollisille 
ja näitä tietoja välittävät korruptoituneet viranomaiset. Heille ei liene tarpeellista kertoa muuta 
kuin minimitiedot tavarasta. Kuljetusliikkeen valinta on tärkeätä turvallisen kuljetuksen on-
nistumiseksi. Luotettava ja tuttu rahdinkuljettaja hoitaa kuljetuksen sovitulla tavalla, ja uutta 
yrittäjää käytettäessä tulee varmistua siitä, että yrityksellä on oikea suhtautuminen kuljetustur-
vallisuuteen. Jos kyseessä on raha- tai arvopaperikuljetukset, on noudatettava Finanssialan kes-
kusliiton suojeluohjetta ”Arvokuljetus”, ohje löytyy osoitteesta www.vahingontorjunta.fi.

Arvokkaiden taidelähetysten kuljetuksissa tulee käyttää ainoastaan taiteen kuljettamiseen eri-
koistuneen kuljetusliikkeen palveluksia tai taidemuseoiden omaa kuljetuskalustoa ja henkilös-
töä.
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Rahdinkuljettajan mahdollisuudet 
 vähentää kuljetusvahinkoja

Henkilökunnan valinnassa luotettavuus on avainasemassa. Ennen uuden työntekijän palkkaa-
mista tulee varmistua hänen taustastaan. Rahdinkuljettaja käsittelee ja kuljettaa toisten tavaroi-
ta. Rahdinkuljettajan tulee käsitellä tavaraa ja asiakirjoja luottamuksellisesti. Kuljetuskalusto 
tulee varustaa ajonestolaitteella.

Kuljettajan ja hänen esimiehensä välinen tiedonvaihto matkan aikana tulee varmistaa. Kuljetta-
jan tulee saada ajo-ohjeet, jos liikutaan ennestään tuntemattomalla seudulla. Vakuutusyhtiöistä 
ja autoalan järjestöistä saa mm. listoja vartioiduista pysäköintipaikoista tietyissä maissa. Mat-
kan aikaiset yöpymiset tulee suunnitella siten, että lasti on turvassa myös kuljettajan nukku-
essa. Rahdinkuljettajan operoiman terminaalin palo-, vesi- ja murtosuojauksen järjestämisestä 
saa neuvoja mm. vakuutusyhtiöiltä. Kuljetusvälineissä pitää mahdollisuuksien mukaan suosia 
umpikoreja eli kiinteäseinäisiä kuormatiloja. Tavaroiden lastaus tulee hoitaa siten, että arvok-
kaat ja halutut tavarat sijoitetaan kauas ovista. Kuormatila tulee sinetöidä lastauksen päätyt-
tyä, ja sinetin luovuttajan tulee varmistua siitä, että sinetöinti tapahtuu heti lastauksen jälkeen 
mielellään hänen valvonnassaan. Mitä vankempi kertakäyttösinetti on, sitä enemmän se suojaa 
lastia.
Lastin luovutus oikealle vastaanottajalle on tärkeää. Jos rahdinkuljettaja on saanut ohjeet oi-
kean vastaanottajan tunnistamiseksi, tulee näitä ohjeita noudattaa tarkasti. Jos ohjeista on poi-
kettava, on otettava ensin yhteyttä lähettäjään tai omaan esimieheen.

Vastaanottajan mahdollisuudet  
vähentää kuljetusvahinkoja 

Saapuneen lastin lukumäärä ja kunto on tarkastettava huolella. Jos kuljetuspakkaus tai -yksik-
kö näyttää muista poikkeavalta, kevyemmältä tai erilaisella teipillä teipatulta, tulee kolli heti 
avata mielellään rahdinkuljettajan edustajan läsnä ollessa. Pakkauksen sisällön korvaaminen 
samanpainoisella romulla on valitettavan yleistä arvolähetyksissä. Kuljetuksen jälkeen  vas-
taanottajan olisi hyvä antaa lähettäjälle palautetta kuljetustapahtumasta. Onko tarvetta muut-
taa pakkausta, vaihtaa kuljetusreittiä tai -ajankohtaa, siirtyä esimerkiksi kuriirilähetyksiin tai 
käyttää muita kuljetusmuotoja? Näitä asioita tulisi pohtia aina silloin, kun on kyseessä uusi 
markkina-alue tai uusi asiakas

7.4. Vaaralliset aineet 

Vaarallisiksi aineiksi sanotaan aineita, jotka räjähdys,- palo- tai säteilyvaaransa, myrkylli-
syytensä, syövyttävyytensä taikka muun ominaisuutensa vuoksi saattavat aiheuttaa vahinkoa 
ihmisille, omaisuudelle tai ympäristölle. Näiden aineiden puhdistamattomat pakkaukset lue-
taan myös vaarallisiksi aineiksi. Aineiden kuljettaminen on tarkoin säädeltyä, ja kullakin kul-
jetusmuodolla on omat vaatimuksensa, jotka eivät vielä toistaiseksi ole täysin yhdenmukaisia. 
Maantie- ja rautatiekuljetusohjeet ovat jo nyt hyvin lähellä toisiaan, ja harmonisointi meri- ja 
lentopuolen ohjeisiin jatkuu (vaarallisten aineiden  kuljetusta koskevat säädökset ja muuta 
aineistoa on  kattavasti saatavilla liikenne- ja viestintäministeriön sivuilta www.mintc.fi).  Vuo-
desta 2000 alkaen on vaarallisia aineita valmistavissa, kuljettavissa ja käsittelevissä yrityksissä 
oltava nimetty turvallisuusneuvonantaja, jonka neuvoilla vaarallisten aineiden kuljetukset ja 
käsittely tapahtuvat mahdollisimman turvallisesti.
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Lähettäjän mahdollisuudet 
vähentää kuljetusvahinkoja

Lähettäjän tehtävänä on määrittää aineen vaarallisuusluokka ja pakata ja yksiköidä aine luokan 
vaatimustenmukaisesti. Pakkauksien tulee olla asianmukaisesti hyväksyttyjä. Lähettäjä mer-
kitsee kuljetuspakkauksen varoituslipukkeilla ja tekee tarvittavat kuljetusasiakirjat liitteineen. 
Kuljetusta tilattaessa on kuljetusliikkeelle ilmoitettava, mistä aineesta on kysymys. Tietyt ai-
neet ja suuret lähetykset voivat vaatia ennakkoilmoituksen tekemisen satamalle. Jos satamalle 
tehtävä ilmoitus laiminlyödään, voi tavaran laivaus viivästyä. Lentoliikenteessä aineiden kulje-
tukselle ja merkinnöille asetetaan kaikkein kovimmat vaatimukset, joiden mukaan on toimitta-
va, jos sitä kuljetusmuotoa haluaa käyttää.

Rahdinkuljettajan mahdollisuudet 
vähentää kuljetusvahinkoja

Rahdinkuljettajan tulee antaa kuljetukseen tarkoituksenmukainen ajoneuvo tai kontti. Vaarallis-
ten aineiden eri luokilla voi olla kuljetusvälinettä koskevia vaatimuksia, jotka rahdinkuljettajan 
on selvitettävä tarjotessaan kuljetuspalveluja. Ajoneuvolta vaaditaan lisävarusteita ja joidenkin 
aineiden kuljetuksissa jopa erityisvarusteita. Ajoneuvon merkitsemisen hoitaa yleensä auton-
kuljettaja.

Lastaus tulee tehdä yhteenkuormausohjeiden mukaan ja siten, että vaaralliset aineet ovat ovien 
läheisyydessä. Jos aineet matkan aikana aiheuttavat  vaaratilanteen, ne ovat helposti poistet-
tavissa tai sammutettavissa. Meriliikenteen kuljetusmääräykset edellyttävät, että aluksen las-
tauspiirrokseen merkitään ainekohtaiset tunnukset, joiden avulla nopeasti selvitetään aineen 
vaarallisuus ja torjuntatoimet. Lasti on aina kiinnitettävä niin, että se kestää edessä olevat 
kuljetusrasitukset. Jos vaarallisia aineita käsitellään terminaalissa, on varauduttava ennakolta 
vaaratilanteisiin: henkilökunta on koulutettava käyttämään alkusammutuskalustoa ja terminaali 
on varustettava sellaisilla välineillä, että onnettomuuden tapahduttua voidaan ryhtyä nopeisiin 
toimiin ihmishenkien pelastamiseksi.. Näin satamassa voidaan käsitellä raskaitakin lastiyksik-
köjä onnettomuuden satuttua.

Terminaalitiloissa on oltava viranomaisten hyväksymä paikka vaarallisille aineille, jos tava-
roita säilytetään siellä yli yön. Suomessa on yleensä ongelma säilyttää kylmänarkaa vaarallista 
ainetta suuryksikössä. Lämmintä varastotilaa tällaisille yksiköille ei ole joka paikassa, joten 
tulisi pyrkiä välttämään näitä tilanteita.

Vastaanottajan mahdollisuudet 
vähentääkuljetusvahinkoja

Vastaanottajan tulee kertoa lähettäjälle olosuhteista ja määräyksistä, jotka voivat viivyttää tava-
ran luovuttamista. Nopea tavaratoimitus vähentää kuljetusriskejä. Vastaanottajan tulee olla vaa-
rallisten aineiden tuntija, joka tuntee varastointia ja käsittelyä koskevat määräykset ja turvalli-
set työtavat. Huolellisen vastaanottotarkastuksen jälkeen tavarat tulee siirtää asianmukaisesti 
hyväksyttyyn varastointipaikkaan. Henkilökuntaa tulee säännöllisesti kouluttaa ja harjoittaa 
onnettomuuksien varalta. Jos jotain yllättävää sattuu, on pystyttävä toimimaan oikein jo ennen 
pelastuslaitoksen saapumista vahinkopaikalle. Palautteen antaminen lähettäjälle on hyödyllistä 
tällaisten erikoislastien kuljetuksissa, sillä ulkomainen tavarantoimittaja ei välttämättä tunne 
vastaanottajamaan olosuhteita.
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8 KULJETUSRIKOLLISUUS

Kuljetusrikollisuudella tarkoitetaan usein ammatti- ja taparikollisten tekemiä rikoksia, jotka 
kohdistuvat kuljetus- ja huolinta-alalla toimiviin yrityksiin, henkilöihin, kalustoon sekä kulje-
tettavana olevaan tavaraan(1). Euroopassa arvioidaan tapahtuvan vuosittain yli 200.000 maan-
tiekuljetuksiin kohdistuvaa rikosta. Rikosten määrän kasvuvauhti on noin 5 % vuodessa(2). 
Kuljetusrikollisuus pitää sisällään useita rikosnimikkeitä; varkaus, ryöstö, kavallus, petos, 
tuoteväärennösten levittäminen, salakuljetus sekä lisäksi erilainen harmaan talouden toiminta. 
Rikokset kohdistuvat henkilökuntaan, kuljetettavaan tavaraa tai kuljetuskalustoon. Logistisessa 
ketjussa mukana olevaa yritystä voidaan käyttää myös kulissina rikolliselle toiminnalle. Te-
kotapojen kirjo on suuri; pienistä tavaravarkauksista järjestäytyneen rikollisryhmän tekemiin 
laajoihin, jopa väkivaltaisiin juttukokonaisuuksiin. 

Logistiikka-alan eräs uhka on rikollisten tai edustajiensa mukaantulo huolinta- ja kuljetusliik-
keisiin. Tällaisen toiminnan tavoitteena on saada ns. sisäpiiritietoa lasteista, arvokuljetuksista 
tai esimerkiksi kuljetus- ja huolinta-alan yritysten riskienhallinnasta.

Suomessa kuljetusrikollisuuden määrä ja siitä aiheutuvat vahingot ovat vähäisempiä kuin 
useissa muissa Euroopan maissa. Suomessa ei ole tapahtunut esimerkiksi maantiekuljetuksissa 
henkilökuntaan kohdistuvia väkivaltarikoksia tai väkivallalla uhkaamista. Tällaisia tekojahan 
tapahtuu useissa niin Länsi- kuin Itä-Euroopan maissa. 

Riskienhallinnassa kuljetus voidaan jakaa osiin: kuljettamista edeltävät toimet, lastaustapah-
tuma, kuljetus, tauot ja lastin saapuminen kohteeseen sekä lastin luovutus(3). Näihin kaikkiin 
osiin liittyy rikosriskejä, joiden hallitsemiseksi voidaan käyttää seuraavia toimenpiteitä.

Kuljettamista edeltäviä toimia ovat lastin, kaluston ja asiakirjojen tarkastaminen, ajoreitin 
suunnitteleminen, mikä korostuu ulkomaan liikenteessä sekä sen seikan varmistaminen, ettei 
lastiin tai kalustoon ole sijoitettu luvattomia esineitä tai aineita. Esimerkiksi maantiekuljetuska-
lustoa on käytetty kuljettajan tietämättä huumausaineiden salakuljetukseen. Kuljetusta koske-
vat tietovirrat tulee tarkastaa ja varmistaa, että tiedot kuljetuksesta ovat vain niillä henkilöillä, 
jotka niitä tarvitsevat.

Lastaustapahtuman osalta pätevät osin edellä kerrotut toimenpiteet. Lisäksi on syytä kiinnittää 
huomiota poikkeamiin, kuten esimerkiksi vastaavatko lasti ja rahtiasiakirjat toisiaan. Venäjälle 
menevissä kuljetuksissa ns. kaksoislaskutus on yleistä. Kaksoislaskutus tarkoittaa kuljetusasia-
kirjojen väärentämistä siten, että Venäjällä määrättävät tullit, verot ja muut maksut määräytyvät 
väärennettyjen tietojen perusteella huomattavasti todellista alemmiksi.

Kuljetuksen ja taukojen osalta kuljettajat henkilökohtainen turvallisuus on luonnollisesti pää-
asia. Useissa maissa viranomaisiksi naamioituneet rikolliset ryöstävät joko lastin tai koko 
ajoneuvoyhdistelmän. Näissä, kuten muissakin uhkaavissa, jopa väkivaltaisissa tapahtumissa, 
tärkeintä on kuljettajan säilyminen vahingoittumattomana. Rikosriskejä kuljetuksen ja taukojen 
aikana voidaan ulkomaan liikenteessä vähentää käyttämällä turvallisia, erikseen merkittyjä le-
vähdyspaikkoja.  

Viitteet:            1. Mika Kivistö, Turvallisuusjohdon koulutusohjelma
                      2. Eurowatch

3. Maantiekuljetusten rikosturvallisuus; tutkielma, Laurea Ammattikorkeakoulu, 2007
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Myös erilaisilla teknisillä ratkaisuilla voidaan käyttää kuormatilojen ja ajoneuvojen turvaami-
seksi.  
Esimerkiksi ajoneuvot tulee varustaa ajonestojärjestelmällä ja ohjaamojen keskuslukituksella.
Lastin ja kaluston seuraamiseksi on olemassa useita teknisiä vaihtoehtoja, kuten esimerkiksi 
paikannusjärjestelmiä.

Lastin saapumiseen määränpäähän ja lastin luovutukseen liittyviä rikosriskejä voidaan hallita 
varautumisella ja huolellisella toiminnalla. Aiemmin yleiset virheluovutukset (luovutuspetok-
set) Venäjällä ovat vähentyneet selkeästi. Silti riski on olemassa ja se on tiedostettava.

Kuljetusrikollisuutta voidaan torjua mm. seuraavilla toimenpiteillä:

Kuljetusten tietoturvaa on parannettava.
Useissa tapauksissa on syytä epäillä, että rikollisilla on ollut tieto kuljetettavasta tavarasta. Tä-
män vuoksi kuljetusten tietoturvaan on kiinnitettävä huomiota kaikilla tietoturvan osa-alueilla. 
Tietovirrat on tarkastettava ja varmistettava, että tieto on ainoastaan henkilöillä, jotka sitä tar-
vitsee.  

Lähetyksiin selkeät standardinmukaiset osoitelaput ja rahtikirja
Kuljetettavien lähetysten valvonnan mahdollistaa kolleissa olevat selkeät, standardinmukaiset 
sekä oikein täytetyt osoitelaput ja rahtikirja.  

Kuljetusten suunnittelussa otettava huomioon siihen kohdistuvat rikosriskit
Kuljetustoiminta on tehty logistisesti mahdollisimman sujuvaksi. Tämä tarkoittaa helposti to-
teutettavia toimintamalleja. Kuljetusten suunnittelussa tulee lisäksi huomioida kuljetettavaan 
tavaraan kohdistuvat rikosriskit.

Turvallisuusasenteen ja – tietoisuuden parantaminen koko logistiikkaketjussa
Turvallisuusajattelu tulee viedä koko logistiseen ketjuun lähettäjältä vastaanottajalle ja logis-
tiikka-alan koulutuksessa on panostettava enemmän kuljetusturvallisuuteen.
 
Henkilöstön ja alihankkijoiden soveltuvuus alalle varmistettava
Logistiikka-alalla on uhkana pula ammattitaitoisesta työvoimasta. Asiaan tulee kiinnittää huo-
miota mm. lakisääteisessä turvallisuuskoulutuksessa.
 
Turvallisuustekniikkaa lisättävä erityisesti arvokuljetuksissa
Erilaista turvallisuustekniikkaa, kuten paikannusjärjestelmiä on markkinoilla runsaasti.
 
Verkostoituminen logistiikka-alan ja viranomaisten kesken
Yhteistyö helpottaa kuljetusrikollisuuden torjuntaa ja selvittämistä. Logistiikka-alan yhteys-
henkilöt voivat auttaa omalta osaltaan tässä asiassa. Viranomaisille ja logistiikka-alan henki-
löille tulee järjestää yhteistä koulutusta kuljetusrikollisuuden tunnistamisessa ja selvittämises-
sä. 
Yritysten on kehitettävä omaa valvontaa ja tutkintatoimintaa.
Rikosten selvittämisessä on tärkeää, että alkutiedot ovat mahdollisimman perusteellisia. Ilmoi-
tusviive eli aika rikoksen tapahtumasta ja poliisille ilmoitusajankohta tulisi olla mahdollisim-
man lyhyt. 



 48

Hallittu kuljetus

9 KULJETUSTEN VAKUUTTAMINEN

9.1 Johdanto

Kauppasopimuksessa määritellään kaupan osapuolten oikeudet, velvollisuudet ja riskin siirty-
minen. Tavaraa kuljetettaessa myyjältä ostajalle, on tärkeää tietää, kummalla kaupan osapuo-
lella on vastuu tavarasta kuljetuksen eri vaiheissa. Vastuu määritellään kauppasopimuksessa 
toimituslausekkeella. Vain muutama toimituslauseke asettaa osapuolille velvollisuuden tavaran 
vakuuttamiseen. Hyvin harvoin osapuolet kuitenkaan tietoisesti jättävät etuutensa vakuuttamat-
ta, sillä kuljetukseen liittyvät riskit ovat arvaamattomia ja kuljetuksen suorittaja on vain rajoi-
tetusti vastuussa tavaralle aiheuttamastaan vahingosta.

Kansainvälisessä kaupassa käytettävissä toimituslausekekokoelmissa on malleja ja vaihtoeh-
toja kaupan osapuolten vastuiden määrittämiseen. Incoterms 2000-lausekkeet ovat käytössä 
olevista toimituslausekekokoelmista laajimmin levinneet. Incoterms lausekkeita päivitetään 
parhaillaan ja ne ovat tulossa voimaan mahdollisesti 2011. Kotimaan kauppaan on olemassa 
vastaavasti Finnterms 2001 (liitteet 1 ja 2). Toimituslausekkeet CIF ja CIP velvoittavat myyjän 
vakuuttamaan kuljetuksen ostajan lukuun, vaikkei myyjällä vaaranvastuuta olekaan. 

9.2 Vakuuttamisen muotoja ja vaihtoehtoja

Jos yrityksellä on riskillään tapahtuvia kuljetuksia harvoin, sopiva tapa hoitaa vakuutusturva 
on tehdä kertakuljetusvakuutus. Tällöin vakuutuksen ehdot ja maksut sovitaan aina etukäteen 
ennen kuljetusta.

Kun kuljetuksia on runsaasti, on helpompaa tehdä jatkuva kuljetusvakuutuksen vuosisopimus. 
Tällöin sopimuksella määritellään, tavallisimmin vuodeksi kerrallaan, mitkä kuljetukset si-
sältyvät vakuutukseen, millä ehdoilla ja maksuilla. Budjetoitujen ennakkolukujen perusteella 
määritellään alustava veloitettava vakuutusmaksu, jota täsmennetään jälkikäteen vastaamaan 
tilikauden toteutuneita lukuja.

Vakuutusehtoina käytetään tuonnissa sekä kotimaankuljetuksissa tavallisimmin kotimaisia va-
kuutusehtoja sekä viennissä englantilaisia Institute-ehtoja (= ICC A, B tai C, jotka ovat uudis-
tuneet vuoden 2009 alusta).
Kumpiakin ehtoja käytettäessä vakuutusturvan laajuudessa on kolme vaihtoehtoa. Suppein on 
“perusvakuutus” (ICC C), joka korvaa pääsääntöisesti vain palon, räjähdyksen ja salamaniskun 
sekä kuljetusvälinettä kohdanneen uppoamisen, kaatumisen, liikenneonnettomuuden tai tör-
määmisen vakuutetulle tavaralle aiheuttaman vahingon.

Laajennettu perusvakuutus (ICC B) korvaa edellä mainittujen lisäksi joitakin sovittuja lisäris-
kejä, kuten varkauden, katoamisen, murron, ryöstön, vajeen, vuodon ja lastauksessa ja purka-
uksessa tapahtuneen särkymisen. 

Laajin ja paras vakuutusturva saadaan “täysvakuutuksella” (ICC A), jolloin kaikki tavanomai-
simmat kuljetuksenaikaiset riskit on katettu. Myös tähän laajempaan vaihtoehtoon liittyy jouk-
ko rajoituksia, joten ehtojen sisältöön on syytä tutustua huolella.  
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Tavanomaisimpia rajoituksia ovat tavaran oma ominaisuus, pakkanen, lämpö, puutteellinen 
pakkaus, sopimaton kuljetusväline .
Tavaran kuljetusvakuutus korvaa vain vakuutettua tuotetta kohdanneen vahingon, enimmillään 
sovitun vakuutusmäärän mukaisesti. Vahinko aiheuttaa useasti monenlaisia seurannaiskus-
tannuksia tai menetyksiä, jotka voivat olla jopa paljon suurempia kuin tuo tavaraa kohdannut 
vahinko. Tällaisten riskien vakuuttamisesta yritysten on syytä neuvotella vakuutusyhtiöidensä 
kanssa erikseen.

9.3 Rahdinkuljettajan vastuu

Jokaisella kuljetusmuodolla on omat lakeihin ja kansainvälisiin sopimuksiin perustuvat vastuu-
määräyksensä. Näillä säännöksillä määritellään mm. mistä vahinkotilanteista rahdinkuljettaja 
on vastuussa ja mistä ei. Lisäksi määritellään korvauksen enimmäismäärät, jotka pääsääntöi-
sesti tavaran painoon sidottuina eivät läheskään aina riitä kattamaan tavaran arvoa.

Rahdinkuljettajat voivat ottaa vapaaehtoisen vastuuvakuutuksen, jolla katetaan lainmukaista 
korvausvastuuta, kuitenkin korkeintaan lainmukaiseen enimmäismäärään saakka.

Tämän usein riittämättömän korvausvastuun takia on tavaran omistajan syytä vakuuttaa omat 
riskinsä täydestä arvostaan tavarankuljetusvakuutuksella.

Lisäksi on syytä todeta, että rahdinkuljettajien vastuun selvittäminen on monissa tapauksissa 
erittäin hankalaa ja työlästä. Tämänkin takia on perusteltua ottaa oma vakuutus ja siirtää vaati-
musten ja vastuiden selvittely rahdinkuljettajan kanssa vakuutusyhtiön hoidettavaksi.

Lähde: Kuljetusten vakuuttaminen, 2004 (Ek, Kosola, Penttinen, Pöyhönen)
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