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Valtioneuvoston asetus
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vaarallisten aineiden kuljetuksesta tiellä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttami-
sesta

Annettu Helsingissä 6 päivänä huhtikuuta 2011

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty liikenne- ja viestintäministeriön esitte-
lystä,

kumotaan vaarallisten aineiden kuljetuksesta tiellä annetun valtioneuvoston asetuksen
(194/2002) 21, 22 ja 37 §,

muutetaan 2 §:n 6 ja 10 kohta, 5 §:n 3 momentti, 8 §:n 1 momentin 2 kohta ja 2 momentti,
9 ja 10 §, 15 §:n 2 momentti, 17 ja 20 §, 4 luvun otsikko, 25, 26 ja 29 f §, 30 §:n 1 momentti,
32 §, 34 §:n 2 ja 3 momentti ja 35 §,

sellaisina kuin niistä ovat 2 §:n 6 ja 10 kohta, 8 §:n 1 momentin 2 kohta, 15 §:n 2 momentti
ja 30 §:n 1 momentti asetuksessa 263/2009, 5 §:n 3 momentti, 10 ja 17 §, 4 luvun otsikko, 25
ja 29 f § sekä 34 §:n 3 momentti asetuksessa 250/2005, 26 § osaksi asetuksissa 250/2005,
536/2007 ja 263/2009 sekä 34 §:n 2 momentti asetuksessa 536/2007, sekä

lisätään 2 §:ään, sellaisena kuin se on asetuksessa 263/2009, uusi 11 kohta ja asetukseen
uusi 14 a § seuraavasti:

2 §

Määritelmät

Tässä asetuksessa tarkoitetaan:
— — — — — — — — — — — — —

6) ministeriön asetuksella vaarallisten ai-
neiden kuljetuksesta tiellä annettua liikenne-
ja viestintäministeriön asetusta (369/2011);
— — — — — — — — — — — — —

10) paineastialla kaasupulloa, putkiastiaa,
kaasuastiaa, pullopakettia ja suljettua kryoas-
tiaa;

11) kuljetettavista painelaitteista annetulla
direktiivillä kuljetettavista painelaitteista sekä
neuvoston direktiivien 76/767/ETY,
84/525/ETY, 84/526/ETY, 84/527/ETY ja

1999/36/EY kumoamisesta annettua Euroo-
pan parlamentin ja neuvoston direktiiviä
2010/35/EU.

5 §

Vaarallisten aineiden luokitus

— — — — — — — — — — — — —
Ministeriön asetuksen liitteen A luvussa

2.2 säädetyissä tapauksissa aineen luokittelee
tai luokituksen hyväksyy Turvallisuus- ja ke-
mikaalivirasto. Säteilyturvakeskus kuitenkin
luokittelee tällöin radioaktiiviset aineet tai
hyväksyy niiden luokituksen. Viranomainen
voi vaatia, että aineen lähettäjä esittää tulok-
set testeistä luokituksen selvittämiseksi.
— — — — — — — — — — — — —
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8 §

Kuljetuksen suorittaja ja kuljettaja

Kuljetuksen suorittajan ja kuljettajan vel-
vollisuuksista säädetään VAK-lain 9 ja
10 §:ssä. Ottaessaan vaarallisia aineita kulje-
tettaviksi kuljetuksen suorittajan ja kuljetta-
jan on lisäksi lähtöpaikalla erityisesti:
— — — — — — — — — — — — —

2) varmistettava, että lähettäjältä on saatu
ministeriön asetuksella säädetyt tiedot kulje-
tettavista vaarallisista aineista ja että vaaditut
asiakirjat ovat mukana kuljetusyksikössä;
— — — — — — — — — — — — —

Kuljettajan on ennen kuljetuksen aloitta-
mista tutustuttava vaadittuihin kirjallisiin tur-
vallisuusohjeisiin. Kuljetuksen päätyttyä kul-
jetuksen suorittajan ja kuljettajan on varmis-
tettava, että ajoneuvon ja säiliöajoneuvon
suurlipukkeet ja merkinnät poistetaan.
— — — — — — — — — — — — —

9 §

Vastaanottaja

Vastaanottaja ei saa kieltäytyä ottamasta
lähetystä vastaan muutoin kuin pakottavista
syistä. Vastaanottajan on varmistettava kuor-
man purkamisen jälkeen, että säännöksissä
olevat häntä koskevat vaatimukset on täy-
tetty. Vastaanottaja saa palauttaa kontin kul-
jetuksen suorittajalle vasta, kun varmistami-
sessa havaitut laiminlyönnit on korjattu.

Jos vastaanottaja käyttää muiden osapuol-
ten, kuten kuorman purkajan, puhdistajan tai
muun vaaratekijöiden poistajan palveluja, hä-
nen on tehtävä riittävät toimenpiteet varmis-
tuakseen, että säädetyt vaatimukset on täy-
tetty.

10 §

Muut osapuolet

Kuljetukseen osallistuvia muita kuin
7—9 §:ssä tarkoitettuja osapuolia ovat ensisi-
jaisesti:

1) kuormaaja;
2) pakkaaja;
3) säiliön, irtotavara-ajoneuvon ja irtotava-

rakontin täyttäjä;

4) säiliökontin ja UN-säiliön haltija;
5) kuorman purkaja.
Edellä 1 momentissa tarkoitettuja osapuo-

lia koskevat velvollisuudet johtuvat VAK-
laissa säädetyistä velvollisuuksista.

14 a §

Kuorman purkaja

Kuorman purkajaa koskevat erityisesti seu-
raavat velvollisuudet:

1) hänen on varmistettava tarkastamalla
kuorman aineita koskevat merkinnät, että
vain kuormaa koskevissa asiakirjoissa maini-
tut aineet puretaan;

2) hänen on tarkastettava, ettei pakkauk-
sessa, säiliössä, ajoneuvossa tai kontissa ole
purkamista vaarantavia vikoja, ja tarvittaessa
korjattava viat ennen purkamisen aloitta-
mista;

3) hänen on täytettävä purkamista koske-
vat vaatimukset;

4) hänen on heti purkamisen jälkeen puh-
distettava säiliön, ajoneuvon tai kontin ulko-
pinnalle purkamisen yhteydessä tulleet vaa-
ralliset jäänteet sekä varmistettava, että nii-
den venttiilit ja tarkastusaukot ovat kiinni;

5) hänen on huolehdittava ajoneuvojen ja
konttien vaaditusta puhdistuksesta ja vaarate-
kijöiden poistamisesta;

6) hänen on varmistettava, että täysin tyh-
jennetyissä, puhdistetuissa konteissa sekä
konteissa, joista kuljetetun aineen vaarateki-
jät on poistettu, ja muissa kuin säiliöajoneu-
von säiliöissä ei ole enää näkyvillä suurlipuk-
keita eikä oranssikilpiä.

Jos kuorman purkaja käyttää muiden osa-
puolten, kuten puhdistajan tai muun vaarate-
kijöiden poistajan, palveluja, hänen on teh-
tävä riittävät toimenpiteet varmistuakseen,
että säädetyt vaatimukset on täytetty.

15 §

Henkilöstön koulutus

— — — — — — — — — — — — —
Vaarallisten aineiden kuljetukseen liittyviä

tehtäviä hoitamaan ryhtyvällä on oltava
asianmukainen koulutus, joka tulee varmistaa
aloitettaessa uutta työsuhdetta. Ennen koulu-
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tuksen saamista vaarallisten aineiden kulje-
tukseen liittyviä tehtäviä saa hoitaa vain kou-
lutetun henkilön suorassa valvonnassa.
— — — — — — — — — — — — —

17 §

Kuljetettaviin painelaitteisiin kuuluvat paine-
astiat

Suomi tunnustaa kuljetettaviin painelaittei-
siin kuuluville paineastioille ja niiden lisälait-
teille kuljetettavista painelaitteista annetun
direktiivin mukaisesti muualla kuin Suo-
messa suoritetut vaatimustenmukaisuuden ar-
vioinnit, vaatimustenmukaisuuden uudelleen-
arvioinnit, määräaikaistarkastukset ja muut
vaatimustenmukaisuuden osoittamiseksi suo-
ritetut toimenpiteet.

Jollei kyse ole 1 §:n 2 momentissa tarkoi-
tetusta vaarallisten aineiden kuljetuksesta,
kuljetukseen käytettävän, kuljetettaviin pai-
nelaitteisiin kuuluvan paineastian ja sen va-
rusteiden materiaalin on kestettävä hauras-
murtumaa vastaan -40 ºC:n lämpötilaan
saakka.

Edellä 2 momentissa tarkoitetusta materi-
aalin kestävyydestä tulee paineastiassa olla
vaarallisten aineiden kuljetukseen tarkoitettu-
jen pakkausten ja säiliöiden vaatimustenmu-
kaisuuden osoittamisesta annetun valtioneu-
voston asetuksen (302/2001) 6 §:n 1 momen-
tissa tarkoitetun vaatimustenmukaisuusmer-
kinnän ja tarkastuslaitoksen tunnusnumeron
jäljessä merkintä ”-40 ºC” tai muu Turvalli-
suus- ja kemikaaliviraston hyväksymä mer-
kintä.

20 §

Ilmoitus pakkauksen rikkoutumisesta

Lähettäjä, kuljetuksen suorittaja ja vastaan-
ottaja ovat velvollisia ilmoittamaan tavan-
omaisissa kuljetusoloissa tapahtuneesta hy-
väksytyn tai muuten vaatimustenmukaiseksi
osoitetun pakkauksen rakenteen rikkoutumi-
sesta Säteilyturvakeskukselle, jos rikkoutu-
minen on tapahtunut radioaktiivisten aineiden
kuljetuksessa, ja Turvallisuus- ja kemikaali-
virastolle, jos rikkoutuminen on tapahtunut
muiden vaarallisten aineiden kuljetuksessa.

4 luku

Säiliöt ja kontit

25 §

Kuljetettaviin painelaitteisiin kuuluvat säiliöt

Suomi tunnustaa kuljetettaviin painelaittei-
siin kuuluville säiliöille ja niiden lisälaitteille
kuljetettavista painelaitteista annetun direktii-
vin mukaisesti muualla kuin Suomessa suori-
tetut vaatimustenmukaisuuden arvioinnit,
vaatimustenmukaisuuden uudelleenarvioin-
nit, määräaikaistarkastukset ja muut vaati-
mustenmukaisuuden osoittamiseksi suoritetut
toimenpiteet.

Jollei kyse ole 1 §:n 2 momentissa tarkoi-
tetusta vaarallisten aineiden kuljetuksesta,
kuljetukseen käytettävän, kuljetettaviin pai-
nelaitteisiin kuuluvan säiliön ja sen varustei-
den materiaalin on kestettävä haurasmurtu-
maa vastaan -40 ºC:n lämpötilaan saakka.

Edellä 2 momentissa tarkoitetusta materi-
aalin kestävyydestä tulee säiliössä olla vaa-
rallisten aineiden kuljetukseen tarkoitettujen
pakkausten ja säiliöiden vaatimustenmukai-
suuden osoittamisesta annetun valtioneuvos-
ton asetuksen 6 §:n 1 momentissa tarkoitetun
vaatimustenmukaisuusmerkinnän ja tarkas-
tuslaitoksen tunnusnumeron jäljessä merkintä
”-40 ºC” tai muu Turvallisuus- ja kemikaali-
viraston hyväksymä merkintä.

26 §

Asiakirjat

Lähettäjän on vaarallista ainetta kuljetetta-
vaksi jättäessään annettava ministeriön ase-
tuksella säädetyissä tapauksissa kuljetuksen
suorittajalle rahtikirja tai vastaava lähetys-
kirja, johon on merkitty säädetyt tiedot kulje-
tettavaksi jätetyistä aineista. Jos vaarallisen
aineen tiekuljetusta suurkontissa tai ajoneu-
vossa seuraa merikuljetus, lähettäjän on liitet-
tävä rahtikirjaan tai vastaavaan lähetyskirjaan
IMDG-säännöstön mukainen kontin tai ajo-
neuvon pakkaustodistus.

Kuljetuksen suorittajan on toimitettava
ajoneuvon miehistölle ministeriön asetuksella
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säädetyissä tapauksissa kirjalliset turvalli-
suusohjeet hyvissä ajoin ennen kuljetuksen
aloittamista.

Jos ajoneuvolla on oltava VAK-lain
7 a §:ssä tarkoitettu hyväksyntä, ajoneuvossa
on oltava sitä koskeva todistus.

Kuljetettaessa ministeriön asetuksen liit-
teen A kohdassa 1.1.3.6 säädettyjä määriä
enemmän vaarallisia aineita ajoneuvon jokai-
sella miehistön jäsenellä tulee olla mukana
valokuvalla varustettu henkilötodistus.

ADR-ajoluvasta säädetään VAK-lain
11 b §:ssä ja vaarallisten aineiden kuljettajien
ajoluvasta annetussa asetuksessa (401/2011).

Edellä 1—5 momentissa tarkoitettujen
asiakirjojen tulee olla ajoneuvossa mukana
kuljetuksen aikana. Edellä 1 ja 2 momentissa
tarkoitetut asiakirjat saavat olla myös sähköi-
sessä muodossa, jos tiedon varmistus-, tallen-
nus- ja käsittelymenettelyt täyttävät lainsää-
dännön vaatimukset siten, että tiedon todis-
tusvoima ja saatavuus ovat vastaavat kuin
paperille painettuja asiakirjoja käytettäessä.
Kuitenkin lähettäjän on annettava 1 momen-
tissa tarkoitetut asiakirjat paperisina, jos kul-
jetuksen suorittaja niin vaatii.

Lähettäjän ja kuljetuksen suorittajan on
säilytettävä 1 momentissa tarkoitetut asiakir-
jat vähintään kolmen kuukauden ajan.

29 f §

Raportointi

Poliisi, rajavartiolaitos ja tulli toimittavat
kukin 29 c §:n 1 momentissa mainitun direk-
tiivin III liitteen mukaisen yhteenvedon lii-
kenne- ja viestintäministeriölle kunkin kalen-
terivuoden aikana suorittamistaan tarkastuk-
sista viimeistään tarkastusvuotta seuraavan
tammikuun loppuun mennessä. Todettujen
rikkomusten määrä ilmoitetaan direktiivin II
liitteen mukaisesti eriteltynä.

30 §

Viranomaiset

Poliisi valvoo vaarallisten aineiden tiekul-
jetuksia ja niihin liittyvää tilapäistä säilytystä.
Suomesta lähteviä ja Suomeen tulevia vaaral-
listen aineiden tiekuljetuksia ja niihin liitty-

vää tilapäistä säilytystä valvovat myös tulli ja
rajavartiolaitos kumpikin toimialallaan. Puo-
lustusvoimien valvonnassa tapahtuvista kul-
jetuksista säädetään VAK-laissa.
— — — — — — — — — — — — —

32 §

Turvallisuus- ja kemikaaliviraston ja Säteily-
turvakeskuksen oikeus suorituttaa testejä

Turvallisuus- ja kemikaalivirastolla ja Sä-
teilyturvakeskuksella on tarvittaessa, ja eri-
tyisesti, jos pakkaus tai säiliö särkyessään
aiheuttaa haittaa tai vaaraa, oikeus suorituttaa
määräämässään laboratoriossa testejä sen
varmistamiseksi, että pakkaus ja säiliö täyttä-
vät säädetyt vaatimukset.

34 §

Onnettomuudet ja niistä tehtävät ilmoitukset

— — — — — — — — — — — — —
Jos vaarallisen aineen kuormauksen, kulje-

tuksen tai purkamisen taikka säiliön sekä ir-
totavara-ajoneuvon ja -kontin täytön yhtey-
dessä sattuu ministeriön asetuksen liitteen A
kohdassa 1.8.5 tarkoitettu onnettomuus,
kuormaajan, täyttäjän, kuljetuksen suorittajan
tai vastaanottajan on kunkin toiminnassaan
tapahtuneesta onnettomuudesta viipymättä
annettava ministeriön asetuksessa olevan
mallin mukainen onnettomuusraportti Tur-
vallisuus- ja kemikaalivirastolle. Jos kyseessä
on radioaktiivisen aineen kuljetus, raportti
annetaan kuitenkin Säteilyturvakeskukselle.

Turvallisuus- ja kemikaalivirastolla ja Sä-
teilyturvakeskuksella on oikeus pyytää 2 mo-
mentissa tarkoitettua laajempia lisäselvityk-
siä, jos ne katsotaan onnettomuuden laji ja
laajuus huomioon ottaen tarpeellisiksi.
— — — — — — — — — — — — —

35 §

Ilmoitukset pakkauksen tai säiliön
hyväksymisestä

Tarkastuslaitoksen on ilmoitettava vaaral-
listen aineiden kuljetukseen tarkoitetun pak-
kauksen tai säiliön tyyppihyväksymisestä tai
muusta vastaavasta vaatimustenmukaisuuden
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osoittamisesta Turvallisuus- ja kemikaalivi-
rastolle.

Säteilyturvakeskus pitää rekisteriä radioak-
tiivisten aineiden kuljetukseen tarkoitetuista
pakkauksista ja säiliöistä, jotka on tyyppihy-
väksytty tai joiden tyypin vaatimustenmukai-
suus on muuten osoitettu. Jos pakkaus tai
säiliö on tarkoitettu muiden vaarallisten ai-

neiden kuljetukseen, rekisteriä pitää Turvalli-
suus- ja kemikaalivirasto.

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä hei-
näkuuta 2011.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan
ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttä-
miin toimiin.

Helsingissä 6 päivänä huhtikuuta 2011

Liikenneministeri Anu Vehviläinen

Liikenneneuvos, johtava asiantuntija Seija Miettinen-Bellevergue
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