
 

 

 

 

 

AJONEUVON KULKUOIKEUDEN ANOMINEN SSAB:N RAAHEN TEHTAAN ALUEELLE JA 
OHJEET AJONEUVOLLA LIIKKUMISELLE  
 
Ajoneuvon kulkuoikeuden myöntämisperusteet 
 
Ajoneuvon kulkuoikeus tehdasalueella voi olla 

1. Ajoneuvotunniste 
2. Kerta-avausperusteinen 

 
Ajoneuvotunnisteen saaminen edellyttää, että ajoneuvossa on riittävän hyvin näkyvä 
varoitusvilkku tai varoitusvilkkupaneeli kiinteästi autoon asennettuna, sekä selkeästi 
merkityt yritystunnisteet, jotta ajoneuvo on selkeästi tunnistettavissa 
liikenteenvalvonnassa ja alueen kameravalvonnan tallenteissa.  
 
Ajoneuvon käytölle tehdasalueella tulee olla myös SSAB:n työnvalvojan arvio. Tehdasalueelle 
myönnetään kulkuoikeus vain ajoneuvoille, joilla on työtehtävien vuoksi tarve liikkua 
alueella.  
 
Mikäli ajoneuvotunniste myönnetään, vain ajoneuvon kuljettajalla on lupa kulkea tehtaalle 
ajoneuvossa. Muut ajoneuvon kyydissä olevat henkilöt kulkevat henkilöporttien kautta. 
 
Ajoneuvotunnisteen anominen ja ohjeet tehdasalueella 
 
Tehdasalueelle pääsee ajoneuvolla vain kulkuluvalla. Ajoneuvon kulkuoikeutta 
tehdasalueelle anoo työnvalvoja SSAB:ltä. Ajoneuvojen, jotka työskentelevät useille eri 
tehtaan organisaatioille, kulkuoikeuksista vastaavaksi työnvalvojaksi nimetään henkilö, 
jonka vastuualueella ajoneuvo pääsääntöisesti toimii. 
 
Tehtaan Suojelupalvelu määrittää ajoneuvon liikkumistarpeen perustella saako ajoneuvo 
varsinaisen ajoneuvotunnisteen, vai onko ajoneuvon alueelle saapuessaan ja sieltä 
poistuessaan pyydettävä puomien avaukset pääportilta. Anomuksen käsittelyaika on kolme  
työpäivää.  
 
Myönnetyt ajoneuvotunnisteet ja ajo- ja pysäköintiluvat noudetaan tehtaan pääportilta. 
Ajoneuvotunnisteen kuittaa ajoneuvon vastuuhenkilö tai ulkopuolisen toimittajan 
vastuuhenkilö. 
 
Ajoneuvotunniste ja ajo- ja pysäköintilupa on ajoneuvokohtainen eikä sitä saa siirtää toiseen 
ajoneuvoon. 
 
Ajo- ja pysäköintilupa tulee sijoittaa auton sisäpuolelle näkyvälle paikalle aina ajoneuvon 
ollessa tehdasalueella. 
 
 



 

 

 

 

 

SSAB työnvalvoja vastaa siitä, että ajoneuvon kuljettajat ovat saaneet tarvittavat tiedot 
tehdasalueen turvallisuusohjeista. 
 
Alueella on merkityt pysäköintipaikat, joita on noudatettava. Jos työmaan läheisyydessä ei 
ole merkittyjä pysäköintipaikkoja, on ajoneuvon haltija vastuussa siitä, ettei ajoneuvosta ole 
haittaa muulle liikenteelle. 
 
Ajoneuvotunnisteen palautus 
 
Kulkuoikeus, ajoneuvotunniste sekä ajo- ja pysäköintilupa myönnetään työsopimuksen 
ajaksi. Ajoneuvotunniste tulee palauttaa tehtaan pääportille seitsemän vuorokauden 
kuluessa sopimuksen päättymisestä. Palauttamattomista tunnisteista voidaan periä 
maksu, joka on ilmoitettu tunnisteen luovuttamisen yhteydessä. 
 
Rikkeet ja sanktiot tehdasliikenteessä 
 
Jos ajoneuvon havaitaan liikkuvan tehdasalueella tämän ohjeen vastaisesti, syyllistyy 
henkilö rikkeeseen, joka merkitään ajoneuvokohtaiseen rekisteriin. Rekisteriin kerätään 
myös muut ilmi tulleet ajoneuvon aiheuttamat liikennerikkeet.  
 
Liikennerikkeet luokitellaan rikkeiksi tai vakaviksi rikkeiksi. Vakavia rikkeitä ovat törkeät 
ylinopeudet, pakollisen pysähtymismerkin noudattamatta jättäminen tai vakava 
liikenteen vaarantaminen. Rikkeestä annetaan ajoneuvon vastuuhenkilölle kirjallinen 
huomautus, ja rike on voimassa yhden vuoden huomautuksen antamispäivästä lukien. 
Toisesta vakavasta tai kolmannesta rikkeestä ajoneuvon kulkuoikeus alueelle perutaan 
määräaikaisesti, joka arvioidaan tapauskohtaisesti ja on kestoltaan 7-63 vuorokautta 
luvan perumispäivästä alkaen. Mikäli samalta ajoneuvolta joudutaan perumaan 
kulkuoikeus alueelle toistamiseen, perutaan se pysyvästi. 
 
Lisätietoja: 
 
Arto Viirret 040 844 3056 arto.viirret@ssab.com  
Heikki Kinnunen 050 314 3659 heikkit.kinnunen@ssab.com 
 

mailto:arto.viirret@ssab.com
mailto:heikkit.kinnunen@ssab.com

