
Kuljetuksen aikana ilmenevässä onnettomuudessa tai hätätilanteessa on 
ajoneuvon miehistön ryhdyttävä seuraaviin toimenpiteisiin, silloin kun se on 
turvallista ja mahdollista toteuttaa: 

• Kytke seisontajarru, sammuta moottori ja eristä akku katkaisemalla 
virtapiiri pääkatkaisijasta, jos mahdollista.

• Vältä sytytyslähteitä, erityisesti älä tupakoi, älä käytä sähkötupakkaa 
tai vastaavia välineitä tai kytke päälle sähkölaitteita.

• Tee ilmoitus hätäkeskukselle, ja anna tilanteesta ja mukana olevista 
aineista niin paljon tietoa kuin mahdollista.

• Käytä varoitusliiviä, ja aseta itsestään pystyssä pysyvät varoitusmerkit 
tarkoituksenmukaisesti.

• Pidä kuljetusasiakirjat pelastushenkilöstön saatavilla.
• Huolehdi siitä, ettei vuotaneiden aineiden kanssa jouduta kosketuksiin, 

ja vältä kaasujen, savun, pölyn ja höyryjen hengittämistä pysymällä 
tuulen yläpuolella.

• Käytä sammuttimia pienten palojen ja alkupalojen sammuttamiseen 
renkaissa, jarruissa ja moottoritilassa, silloin kun se on turvallista ja 
mahdollista toteuttaa.

• Ajoneuvon miehistön jäsenet eivät saa sammuttaa kuormatilassa syt-
tyneitä paloja.

• Käytä kuljetuksessa mukana olevia varusteita estämään vuodot vesi-
ympäristöön tai viemäristöön sekä pienempien vuotojen keräämiseen, 
silloin kun se on turvallista ja mahdollista toteuttaa.

• Poistu itse ja neuvo muita poistumaan onnettomuuspaikan läheisyy-
destä ja seuraa pelastushenkilöstön ohjeita.

• Riisu saastuneet vaatteet, varusteet ja suojaimet, sekä hävitä ne  
turvallisesti. 

KIRJALLISET ADR-TURVALLISUUSOHJEET

ADR:n kohdan 8.1.5 mukaiset ajoneuvossa mukana pidettävät
henkilönsuojaimet ja yleiset suojautumisvarusteet, joiden avulla 
voidaan ryhtyä yleisiin toimenpiteisiin ja vaarojen mukaisiin hätä-
tilannetoimiin. 

Kuljetusyksikössä on oltava mukana seuraavat varusteet:
• jokaista ajoneuvoa kohti vähintään yksi ajoneuvon suurimpaan 

sallittuun massaan ja rengaskokoon nähden sopiva pyöräkiila,
• kaksi itsestään pystyssä pysyvää varoitusmerkkiä,
• silmänhuuhtelunestea, ja 

jokaiselle miehistön jäsenelle:
• varoitusliivi,
• irrallinen valaisin,
• suojakäsineet, ja
• silmiensuojaimet. 

Lisävarusteet tiettyjen luokkien aineiden kuljetuksissa:
- kuljetuksessa on oltava mukana hengityksensuojain jokaista miehis-
tön jäsentä kohti kuljetettaessa varoituslipukkeiden 2.3 tai 6.1 mukai-
sia aineita,
• lapio b,
• viemärisuoja b,
• keräysastia b.

a  Ei sovelleta varoituslipukkeille 1, 1.4, 1.5, 1.6, 2.1, 2.2 ja 2.3.
b  Sovelletaan vain, kun kiinteille aineille tai nesteille merkintänä on  
  varoituslipuke 3, 4.1, 4.3, 8 tai 9.

Toimintaohjeet onnettomuuden tai hätätilanteen varalta 
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