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Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi vaarallisten aineiden 
kuljetuksesta annetun lain muuttamisesta 

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi vaa
rallisten aineiden kuljetuksesta annettua lakia 
siten, että myös Ratahallintokeskuksen tehtä
vänä on valvoa vaarallisten aineiden kulje
tuksia. Kappaletavaran merikuljetuksissa 
ehdotetaan lastinantajaa Iaivaajan lisäksi 
vastuulliseksi lähettäjän yleisistä 

velvollisuuksista. Lisäksi ehdotetaan luovut
tavaksi asianomaisten ministeriöiden toimi
alojen sääntelystä lailla ja tarkistettavaksi 
lain valtuutussäännöksiä. 

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 
mahdollisimman pian sen hyväksymisen ja 
vahvistamisen jälkeen. 

PERUSTELUT 

1. Nykytila 

Vaarallisten aineiden kuljetuksesta annettu 
laki (719/94), jäljempänä VAK-laki, joka 
tuli voimaan 1 päivänä syyskuuta 1994, kos
kee vaarallisten aineiden tiekuljetuksia, rau
tatiekuljetuksia, kappaletavaran aluskuljetuk
sia ja ilmakuljetuksia. 

Kaikkia kuljetusmuotoja sääntelevä V AK
laki on luonteeltaan puitelaki. Sitä yksityis
kohtaisemmat säännökset ja määräykset an
netaan kuljetusmuotokohtaisilla asetuksilla ja 
laissa mainittujen viranomaisten päätöksillä. 

Vuoden 1996 alusta tulivat voimaan halli
tusmuodon 38 §:n muutos (976/95) ja valtio
neuvostosta annetun lain muuttamisesta an
nettu laki (977/95) sekä valtioneuvoston oh
jesääntö (1522/95). Voimaan tulleiden sää
dösten mukaan ministeriöiden toimialoista 
on tarkoitus säätää pääasiassa valtioneuvos
ton ohjesäännössä. V AK-lain 5, 6 a ja 24 
§:ssä on norminantoon oikeuttavia säännök
siä, jotka sisältävät liikenneministeriön ja 
puolustusministeriön toimialojen sääntelyä. 

Valtion rataverkosta, radanpidosta ja rata
verkon käytöstä annetun lain (21195) ja Ra
tahallintokeskuksesta annetun asetuksen 

360483A 

(283/95) nojalla on perustettu Ratahallinto
keskus, joka on käynnistänyt toimintansa 
vuoden 1995 aikana. Sanotun lain 10 §:n 
mukaan Ratahallintokeskus toimii radanpitä
jänä ja radanpidon omaisuuden haltijana se
kä huolehtii liikenneturvallisuudesta ja ra
danpitoon liittyvistä viranomaistehtävistä. 
Ratahallintokeskusta ei ole VAK-laissa ni
metty vaarallisten aineiden kuljetuksia val
vovaksi viranomaiseksi, joten sillä ei ole 
käytettävissään valvontaviranomaiselle kuu
luvia oikeuksia kuten tarkastus-, tiedonsaan
ti-ja tutkimusoikeutta. 

VAK-lain 8 §:n 1 ja 2 momentissa luetel
laan lähettäjän yleiset velvollisuudet. Sanot
tujen säännösten mukaan kappaletavaran 
merikuljetuksissa laivaaja vastaa lähettäjän 
yleisistä velvollisuuksista. Laivaaja vastaa, 
että kuljetettavaksi jätetty vaarallinen aine 
on luokiteltu, pakattu ja pakkaus merkitty 
sekä jätetty kuljetettavaksi säännösten ja 
määräysten mukaisesti. Lisäksi laivaaja vas
taa kuljetusasiakirjoissa olevien tietojen oi
keellisuudesta. 

Merilain (674/94) kappaletavaran kuljetuk
sia koskevan 13 luvun 1 §:n mukaan lai
vaajalla tarkoitetaan sitä, joka luovuttaa ta-
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varan kuljetettavaksi, ja lastinantajana sitä, 
joka solmii rahdinkuljettajan kanssa sopi
muksen kappaletavaran merikuljetuksesta. 
Merilain käsitteet perustuvat Yhdistyneiden 
Kansakuntien tavaran merikuljetusta koske
vaan vuonna 1978 tehtyyn yleissopimuk
seen, niin sanottuihin Hampurin sääntöihin. 
Englanninkielinen ilmaisu "shipper" kattaa 
yleensä kappaletavaran merikuljetusta koske
van yleissopimuksen mukaan sekä lastinan
tajan että laivaajan. 

Vaarallisia tai ympäristöä pilaavia aineita 
kuljettavia aluksia koskevista vähimmäisvaa
timuksista niiden ollessa matkalla yhteisön 
merisatamiin tai poistuessa sieltä annetussa 
neuvoston direktilvin (93175/ETY) suomen
noksessa Iaivaajan määritelmä poikkeaa me
rilain määritelmästä. Direktiivissä laivaajalla 
tarkoitetaan mitä hyvänsä henkilöä, joka on 
itse tehnyt tai jonka nimissä tai lukuun on 
tehty kuljettajan kanssa sopimus tavaran kul
jettamisesta meritse. Direktiivissä laivaajalla 
tarkoitetaan asiallisesti samaa kuin merilais
sa lastinantajalla. Direktiivi on saatettu kap
paletavaran osalta voimaan vaarallisten tai 
merta pilaavien aineiden aluskuljetuksiin 
liittyvistä ilmoitusvelvollisuuksista annetulla 
asetuksella (869/94). Asetuksessa laivaajaa 
ei ole erikseen määritelty. Asetuksen mu
kaan Iaivaajan on ennen lastausta annettava 
aluksen päällikölle ja liikenteenharjoittajalle 
asetuksessa kuvattu selvitys vaarallisesta tai 
merta pilaavasta aineesta. Jotta kansalliseen 
lainsäädäntöön sisältyvä ilmoitusvelvollista 
koskeva terminologia olisi kauttaaltaan yh
denmukainen eikä aiheuttaisi tulkintaongel
mia suhteessa direktiiviin, olisi VAK-lakiin 
sisällytettävä termi lastinantaja termin lai
vaaja rinnalle. Samalla on tarkoitus muuttaa 
vaarallisten tai merta pilaavien aineiden 
aluskuljetuksiin liittyvistä ilmoitusvelvolli
suuksista annettua asetusta. 

2. Ehdotetut muutokset 

VAK-lain 5 ja 24 §:ssä olevia toimival
tasäännöksiä ehdotetaan muutettaviksi siten, 
että niissä ei enää todettaisi liikenneministe
riön eikä puolustusministeriön toimialoja 
vaan ainoastaan ministeriötasoinen toimival
ta. Ehdotetut muutokset eivät muuttaisi toi
mivaltasuhteita, koska valtioneuvoston oh
jesäännön mukaan vaarallisten aineiden kul
jetusta koskevat asiat kuuluvat liikennemi
nisteriön toimialaan ja valtakunnan puolus
tusta koskevat asiat puolustusministeriön toi-

mialaan. 
Lain 6 §:n 1 momenttiin ehdotetaan vaa

rallisten aineiden kuljetuksia valvovien vi
ranomaisten joukkoon lisättäväksi Ratahal
lintokeskus. Vaarallisten aineiden kuljetusten 
valvonnassa on kyse liikenneturvallisuudesta 
rataverkolla. Kuljetusmuotokohtaisessa ase
tuksessa säädettäisiin, että Ratahallintokes
kuksen tehtävänä olisi valvoa vain rauta
tiekuljetuksia, ei muiden kuljetusmuotojen 
kuljetuksia. 

Lain 6 §:n 2 momenttiaja 7 §:n 1 mo
menttia ehdotetaan muutettavaksi siten, että 
asetuksen lisäksi voitaisiin asetuksessa ole
van valtuutuksen nojalla tarkemmin määrätä 
toimivaltaisten viranomaisten yksityiskohtai
sista tehtävistä ja yhteistyöstä. Asetusten 
lisäksi eri kuljetusmuotojen toimintaa sään
televät melko laajat kansainvälisiin sopimuk
siin perustuvat määräykset. Liikenneminis
teriö päättää tie- ja rautatiekuljetuksia koske
vista määräyksistä, Ilmailulaitos ilmakulje
tuksia koskevista määräyksistä ja merenkul
kuhallitus kappaletavaran aluskuljetuksia 
koskista määräyksistä. Määräyksillä ei muu
tettaisi eri viranomaisten tehtävänjakoa. Ne 
vain tarkentaisivat sitä, mitä V AK-laissa ja 
asetuksissa säädetään. 

Lain 6 a §:n 1 momenttia ehdotetaan muu
tettavaksi siten, että määräysten antajaa ei 
säännöksessä määriteltäisi, vaan siitä säädet
täisiin asetuksella. Tarvittaessa määräyksiä 
antaisi edelleen asianomainen ministeriö, 
mutta merikuljetusten osalta määräysten an
tovalta voitaisiin uskoa myös merenkulku
hallitukselle ja ilmakuljetusten osalta Ilmai
lulaitokselle. 

Lain 8 §:n 1 ja 2 momenttia ehdotetaan 
muutetavaksi siten, että säännöksessä tarkoi
tetut kappaletavaran merikuljetuksia koske
vat laivaajalle kuuluvat vastuut kuuluisivat 
Iaivaajan lisäksi jatkossa myös lastinantajal
le. Molemmilla olisi yhtäläinen vastuu vel
voitteista. Edellä selostettuun direktiiviin 
pohjautuvan vaarallisten tai merta pilaavien 
aineiden aluskuljetuksiin liittyvistä ilmoitus
velvollisuuksista annetun asetuksen 3 §:ää 
on myös tarkoitus muuttaa siten, että ter
minologia vastaisi merilain terminologiaa ja 
että selvityksen antamisesta olisivat vastuus
sa sekä laivaaja että lastinantaja. Lastinantaja 
hoitaessaan selvitykseen liittyviä tehtäviä 
voisi hoitaa samalla myös VAK-lain 8 §:ssä 
tarkoitettuun vastuuseen liittyviä tehtäviä. 
Molemmissa tehtävissä edellytetään kuljetet
tavasta vaarallisesta aineesta samankaltaisten 
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tietojen hallintaa. 
Lain 8 § :n muutosehdotusta valmisteltaes

sa selvitettiin myös mahdollisuutta, että sa
notun pykälän vastuut ja vaarallisten tai 
merta pilaavien aineiden aluskuljetuksiin 
liittyvistä ilmoitusvelvollisuuksista annetun 
asetuksen 3 §:n mukainen ilmoitusvelvolli
suus asetettaisiin yksistään lastinantajalle. 
Jos ainoastaan lastinantaja olisi vastuussa 
tarkoitetuista tehtävistä, ei tieto kuljetetta
vasta vaarallisesta aineesta välttämättä välit
tyisi oikein aluksen päällikölle ja liikenteen
harjoittajalle silloin, kun kuljetussopimuksen 
tehnyt lastinantaja ja laivaaja ovat eri tahoja. 
Esimerkiksi lastinantaja tekee sopimuksen 
Kanadassa, jossa sovitaan vaarallisen aineen 
lastin kuljetutuksesta Hampurista Suomeen. 
Tässä tapauksessa tosiasiallisesti laivaaja 
Hampurissa toimittaa vaarallisten aineiden ja 
merta pilaavien aineiden selvityksen aluksen 
päällikölle ja Iiikenteenharjoittajalie sekä 
VAK-lain 8 §:n 2 momentissa edellytetyt 
kuljetusasiakirjat kuljetuksen suorittajalle. 

Lainmuutoksella, jossa vastuu selvityksen 
laatimisesta ja toimittamisesta on sekä Ias
tinantajalia että laivaajalla, varmistetaan ko
ko lähetyspuolen vastuu siitä, että tieto vaa
rallisesta aineesta tulee oikein aluksen pääl
likölle ja liikenteenharjoittajalle. 

3. Esityksen vaikutukset 

Liikelaitoksena aikaisemmin toiminut Val
tionrautatiet suoritti itse vaarallisten aineiden 
kuljetuksiin liittyvän valvonnan. Kun Rata
hallintokeskus perustettiin, sille tosiasialli
sesti jo tuolloin siirtyi viranomaisluonteiset 
vaarallisten aineiden rautatiekuljetuksiin liit
tyvät valvontatehtävät liikenneturvallisuuteen 
liittyvinä. 

Lain 8 §:ään ehdotettu muutos ei aiheuta 
kansalaisille uusia velvoitteita, vaan sään
nöksessä sanotuista velvoitteista vain vastaisi 
Iaivaajan lisäksi lastinantaja. 

Edellä olevan perusteella ehdotetuilla 
muutoksilla ei ole merkittäviä taloudellisia, 
organisatorisia eikä henkilöstöön liittyviä 
vaikutuksia. 

4. Asian valmistelu 

Esitys on valmisteltu liikenneministeriössä 
virkatyönä. Samanaikaisesti on valmisteltu 
asetusehdotus vaarallisten aineiden kuljetuk
sesta rautateillä ja ehdotus vaarallisten tai 
merta pilaavien aineiden aluskuljetuksiin 
liittyvistä ilmoitusvelvollisuuksista annetun 
asetuksen muuttamisesta. Esityksestä on 
pyydetty lausunnot oikeusministeriöltä, ulko
asiainministeriöltä, puolustusministeriöltä, 
sisäasiainministeriön poliisiosastolta, Rata
hallintokeskukselta, merenkulkuhallitukselta, 
ajoneuvohallintokeskukselta, turvatekniikan 
keskukselta, Ilmailulaitokselta, tullilaitoksel
ta, rajavartiolaitokselta, säteilyturvakeskuk
selta, Suomen V arustamoyhdistykseltä, 
Ålands Redarföreningiltä, Ulkomaanliiken
teen Pientonnistoyhdistykseltä, Suomen Las
tauttajain Liitolta, Teollisuuden ja Työnanta
jain Keskusliitolta, Kemianteollisuus ry:ltä, 
Suomen Huoliotaliikkeiden Liitolta, VR-Yh
tymä Oy:ltä ja Suomen Kuorma-autoliitolta. 

Esitys on ollut valtioneuvoston asettaman 
vaarallisten aineiden kuljetusasiain neuvotte
lukunnan käsiteltävänä. 

5. Tarkemmat säännökset ja 
määräykset 

Vaarallisten tai merta pilavien aineiden 
aluskuljetuksiin liittyvistä ilmoitusvelvolli
suuksista annettua asetusta on tarkoitus 
muuttaa tämän esityksen tultua hyväksytyk
si. Myös rautatiekuljetuksia koskeva kulje
tusmuotokohtainen asetus, jossa muun ohes
sa säädettäisiin, että Ratahallintokeskus val
voo vain rautatiekuljetuksia, on tarkoitus an
taa samassa yhteydessä. 

6. Voimaantulo 

Laki ehdotetaan tulevaksi voimaan mah
dollisimman pian sen hyväksymisen ja vah
vistamisen jälkeen. 

Edellä esitetyn perusteella annetaan Edus
kunnan hyväksyttäväksi seuraava lakiehdo
tus: 
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Laki 
vaarallisten aineiden kuljetuksesta annetun lain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan vaarallisten aineiden kuljetuksesta 2 päivänä elokuuta 1994 annetun lain 

(719/94) 5 §, 6 §:n 1 ja 2 momentti, 6 a §:n 1 momentti, 7 §:n 1 momentti, 8 §:n 1 ja 2 mo
mentti sekä 24 §:n 2-4 momentti, 

näistä 6 §:n 2 momentti ja 6 a §:n 1 momentti sellaisina kuin ne ovat 21 päivänä elokuuta 
1995 annetussa laissa (1075/95), seuraavasti: 

5 § 

Ministeriö valvontaviranomaisena 

Asianomaiselle ministeriölle kuuluu tämän 
lain ja sen nojalla annettujen säännösten ja 
määräysten noudattamista koskevan valvon
nan ylin johto ja ohjaus. Apunaan vaarallis
ten aineiden kuljettamista koskevissa asiois
sa ministeriöllä on neuvottelukunta, josta 
säädetään asetuksella. 

6 § 

Muut viranomaiset 

Tämän lain ja sen nojalla annettujen sään
nösten ja määräysten noudattamista valvovat 
merenkulkulaitos, Ilmailulaitos, tullilaitos, 
poliisiviranomaiset, palo- ja pelastusvi
ranomaiset, Ratahallintokeskus, rajavartiolai
tos, satamaviranomaiset ja säteilyturvakeskus 
kukin toimialallaan siten kuin siitä säädetään 
tarkemmin asetuksella. 

Muita toimivaltaisia viranomaisia ovat 1 
momentissa mainittujen lisäksi turvateknii
kan keskus ja ajoneuvohallintokeskus kum
pikin toimialallaan siten kuin siitä säädetään 
asetuksella ja sen nojalla tarkemmin määrä
tään. Asetuksella voidaan lisäksi säätää 
muille viranomaisille tulevista tehtävistä. 

6a§ 

Tarkastuksen suorittaja 

Tämän lain nojalla annetuissa säännöksissä 
tai määräyksissä edellytetyt säiliöiden ja 
pakkausten tarkastukset suorittaa tarkastus
laitos, jolle turvatekniikan keskus myöntää 
tarkastusoikeuden siten kuin siitä säädetään 
asetuksella ja sen nojalla tarkemmin määrä-

tään. Tarkastusoikeus voidaan myöntää mää
räajaksi, ja myöntämispäätöksessä voidaan 
asettaa muitakin tarkastusoikeutta koskevia 
ehtoja. 

7 § 

V altuutussäännös 

Tarkemmat säännökset ja määräykset vi
ranomaisten tehtävistä ja yhteistyöstä anne
taan asetuksella ja tarvittaessa sen nojalla 
asianomaisen ministeriön, Ilmailolaitoksen ja 
merenkulkuhallituksen päätöksillä. 

8 § 

Lähettäjän yleiset velvollisuudet 

Lähettäjä, merikuljetuksissa laivaaja ja 
lastinantaja, on vastuussa, että kuljetettavaksi 
jätetty vaarallinen aine on luokiteltu, pakattu 
ja pakkaus merkitty sekä jätetty kuljetetta
vaksi tämän lain ja sen nojalla annettujen 
säännösten ja määräysten mukaisesti. 

Lähettäjä, merikuljetuksissa laivaaja ja 
lastinantaja, on vastuussa siitä, että vaaral
lisen aineen nimi, luokitus sekä muut vaadi
tut tiedot tulevat oikein merkityiksi kulje
tusasiakirjoihin. Kuljetusasiakirjat on toimi
tettava kuljetuksen suorittajalle siten kuin 
siitä asetuksella säädetään ja sen nojalla tar
kemmin määrätään. 

24 § 

V altuutussäännös 

Asianomainen ministeriö voi antaa tiekul-
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jetusten ja rautatiekuljetusten osalta, meren
kulkuhallitus kappaletavaran aluskuljetusten 
osalta ja Ilmailulaitos ilmakuljetusten osalta 
tarkemmat määräykset vaarallisten aineiden 
luokituksesta, kuljetuksesta, kuljetuskiellois
ta, kuljetusasiakirjoista, pakkauksista, säili
öistä, kuormaamisesta, merkinnöistä, säiliöi
den ja pakkausten hyväksymisestä, kuljetus-, 
lastaus- ja käsittelyturvallisuudesta, matkus
tajien ja miehistön jäsenten matkatavarana 
kuljettamista vaarallisista aineista, vaarallis
ten aineiden kuljetusten ilmoituksista, vaa
rallisten aineiden kuljetuksiin liittyvien on
nettomuuksien tilastoinnista, kuljetuksiin 
liittyvästä tilapäisestä säilytyksestä sekä 
muista vaarallisten aineiden kuljetukseen 
liittyvistä yksityiskohdista. 

Asianomainen ministeriö voi lisäksi an
taa määräyksiä vaarallisten aineiden kul
jetusten rajoittamisesta määrätyillä alueilla, 

Helsingissä 1 päivänä marraskuuta 1996 

vaarallisten aineiden kuljetusten valvonnasta, 
vaarallisten aineiden kuljettajien koulu
tuksesta, rautatiekuljetukseen osallistuvan 
henkilön pätevyydestä ja vaarallisten ainei
den kuljetuksesta vastaavan henkilön päte
vyydestä. 

Puolustusvoimien valvonnassa tapahtuvien 
vaarallisten aineiden tie-, meri- ja sisä
vesikuljetusten osalta asianomaisella ministe
riöllä ja, milloin kuljetus tapahtuu puolus
tusvoimien ajoneuvolla tai aluksella taikka 
ilma-aluksella, pääesikunnalla on oikeus an
taa tämän lain nojalla annettavista säännök
sistä poikkeavia määräyksiä. 

Tämä laki tulee voimaan 
kuuta 199. 

päivänä 

Tasavallan Presidentti 

MARTTI AHTISAARI 

Liikenneministeri Tuula Linnainmaa 
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Liite 

Laki 
vaarallisten aineiden kuljetuksesta annetun lain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan vaarallisten aineiden kuljetuksesta 2 päivänä elokuuta 1994 annetun lain 

(719/94) 5 §, 6 §:n 1 ja 2 momentti, 6 a §:n 1 momentti, 7 §:n 1 momentti, 8 §:n 1 ja 2 mo
mentti sekä 24 §:n 2-4 momentti, 

näistä 6 §:n 2 momentti ja 6 a §:n 1 momentti sellaisina kuin ne ovat 21 päivänä elokuuta 
1995 annetussa laissa (1075/95), seuraavasti: 

Voimassa oleva laki 

5 § 

Ministeriö valvontaviranomaisena 

Liikenneministeriölle kuuluu tämän lain ja 
sen nojalla annettujen säännösten ja mää
räysten noudattamista koskevan valvonnan 
ylin johto ja ohjaus. Apunaan vaarallisten 
aineiden kuljettamista koskevissa asioissa 
liikenneministeriöllä on neuvottelukunta, 
josta säädetään asetuksella. 

6 § 

Muut viranomaiset 

Tämän lain ja sen nojalla annettujen sään
nösten ja määräysten noudattamista valvovat 
merenkulkulaitos, Ilmailulaitos, tullilaitos, 
poliisiviranomaiset, palo- ja pelastusvi
ranomaiset, rajavartiolaitos, satamavi
ranomaiset ja Säteilyturvakeskus kukin toi
mialallaan, siten kuin siitä säädetään tarkem
min asetuksella. 

Muita toimivaltaisia viranomaisia ovat 
edellä mainittujen lisäksi turvatekniikan kes
kus ja ajoneuvohallinto kumpikin toimialal
laan, siten kuin siitä säädetään tarkemmin 
asetuksella. Asetuksella voidaan lisäksi sää
tää muille viranomaisille tulevista tehtävistä. 

6a§ 

Tarkastuksen suorittaja 

Tämän lain nojalla annetuissa säännöksissä 

Ehdotus 

5 § 

Ministeriö valvontaviranomaisena 

Asianomaiselle ministeriölle kuuluu tämän 
lain ja sen nojalla annettujen säännösten ja 
määräysten noudattamista koskevan valvon
nan ylin johto ja ohjaus. Apunaan vaarallis
ten aineiden kuljettamista koskevissa asiois
sa ministeriöllä on neuvottelukunta, josta 
säädetään asetuksella. 

6 § 

Muut viranomaiset 

Tämän lain ja sen nojalla annettujen sään
nösten ja määräysten noudattamista valvovat 
merenkulkulaitos, Ilmailulaitos, tullilaitos, 
poliisiviranomaiset, palo- ja pelastusvi
ranomaiset, Ratahallintokeskus, raJavartiolai
tos, satamaviranomaiset ja säteilyturvakeskus 
kukin toimialallaan siten kuin siitä säädetään 
tarkemmin asetuksella. 

Muita toimivaltaisia viranomaisia ovat 1 
momentissa mainittujen lisäksi turvateknii
kan keskus ja ajoneuvohallintokeskus kum
pikin toimialallaan siten kuin siitä säädetään 
asetuksella ja sen nojalla tarkemmin määrä
tään. Asetuksella voidaan lisäksi säätää 
muille viranomaisille tulevista tehtävistä. 

6a§ 

Tarkastuksen suorittaja 

Tämän lain nojalla annetuissa säännöksissä 
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Voimassa oleva laki 

tai määräyksissä edellytetyt säiliöiden ja 
pakkausten tarkastukset suorittaa tarkastus
laitos, jolle turvatekniikan keskus myöntää 
tarkastusoikeuden, siten kuin siitä säädetään 
asetuksella ja liikenneministeriön päätöksellä 
tarkemmin määrätään. Tarkastusoikeus voi
daan myöntää määräajaksi, ja myöntämis
päätöksessä voidaan asettaa muitakin tarkas
tusoikeutta koskevia ehtoja. 

7 § 

V altuutussäännös 

Tarkemmat säännökset viranomaisten teh
tävistä ja yhteistyöstä annetaan asetuksella. 

8 § 

Lähettäjän yleiset velvollisuudet 

Lähettäjä, merikuljetuksissa laivaaja, on 
vastuussa, että kuljetettavaksi jätetty vaaral
linen aine on luokiteltu, pakattu ja pakkaus 
merkitty sekä jätetty kuljetettavaksi tämän 
lain ja sen nojalla annettujen säännösten ja 
määräysten mukaisesti. 

Lähettäjä, merikuljetuksissa laivaaja, on 
vastuussa siitä, että vaarallisen aineen nimi, 
luokitus sekä muut vaaditut tiedot tulevat 
oikein merkityiksi kuljetusasiakirjoihin. Kul
jetusasiakirjat on tmmitettava kuljetuksen 
suorittajalle siten kuin siitä asetuksella tai 
sen nojalla annettavilla määräyksillä sääde
tään. 

Ehdotus 

tai määräyksissä edellytetyt säiliöiden ja 
pakkausten tarkastukset suorittaa tarkastus
laitos, jolle turvatekniikan keskus myöntää 
tarkastusoikeuden siten kuin siitä säädetään 
asetuksella ja sen nojalla tarkemmin määrä
tään. Tarkastusoikeus voidaan myöntää mää
räajaksi, ja myöntämispäätöksessä voidaan 
asettaa muitakin tarkastusoikeutta koskevia 
ehtoja. 

7 § 

V altuutussäännös 

Tarkemmat säännökset ja määräykset vi
ranomaisten tehtävistä ja yhteistyöstä anne
taan asetuksella ja tarvittaessa sen nojalla 
asianomaisen ministeriön, Ilmailulaitoksenja 
merenkulkuhallituksen päätöksillä. 

8 § 

Lähettäjän yleiset velvollisuudet 

Lähettäjä, merikuljetuksissa laivaajaja las
tinantaja, on vastuussa, että kuljetettavaksi 
jätetty vaarallinen aine on luokiteltu, pakattu 
ja pakkaus merkitty sekä jätetty kuljetetta
vaksi tämän lain ja sen nojalla annettujen 
säännösten ja määräysten mukaisesti. 

Lähettäjä, merikuljetuksissa laivaajaja las
tinantaja, on vastuussa siitä, että vaarallisen 
aineen nimi, luokitus sekä muut vaaditut tie
dot tulevat oikein merkityiksi kulje
tusasiakirjoihin. Kuljetusasiakirjat on toimi
tettava kuljetuksen suorittajalle siten kuin 
siitä asetuksella säädetään ja sen nojalla tar
kemmin määrätään. 

24 § 

V altuutussäännös 

Liikenneministeriö voi antaa tiekuljetusten 
ja rautatiekuljetusten osalta,. merenkulkuha!
litus kappaletavaran aluskuljetusten osalta Ja 
Ilmailulaitos ilmakuljetusten osalta tarkem-

Asianomainen ministeriö voi antaa tiekul
jetusten ja rautatiekuljetusten osalta, meren
kulkuhallitus kappaletavaran aluskuljetusten 
osalta ja Ilmailulaitos ilmakuljetusten osalta 
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mat määräykset vaarallisten aineiden luoki
tuksesta, kuljetuksesta, kuljetuskielloista, 
kuljetusasiakirjoista, pakkauksista, säiliöistä, 
kuormaamisesta, merkinnöistä, säiliöiden ja 
pakkausten hyväksymisestä, kuljetus-, las
taus- ja käsittelyturvallisuudesta, matkustaji
en ja miehistön jäsenten matkatavarana kul
jettamista vaarallisista aineista, vaarallisten 
aineiden kuljetusten ilmoituksista, vaarallis
ten aineiden kuljetuksiin liittyvien onnetto
muuksien tilastoinnista, kuljetuksiin liitty
västä tilapäisestä säilytyksestä sekä muista 
vaarallisten aineiden kuljetukseen liittyvistä 
yksityiskohdista. 

Liikenneministeriö voi lisäksi antaa mää
räyksiä vaarallisten aineiden kuljetusten ra
joittamisesta määrätyillä alueilla, vaarallisten 
aineiden kuljetusten valvonnasta, vaarallisten 
aineiden kuljettajien koulutuksesta, rauta
tiekuljetukseen osallistuvan henkilön päte
vyydestä ja vaarallisten aineiden kuljetukses
ta vastaavan henkilön pätevyydestä. 

Puolustusvoimien valvonnassa tapahtuvien 
vaarallisten aineiden tie-, meri- ja sisä
vesikuljetusten osalta puolustusministeriöllä 
ja, milloin kuljetus tapahtuu puolustusvoi
mien ajoneuvolla tai aluksella taikka ilma
aluksella, pääesikunnalla on oikeus antaa tä
män lain nojalla annettavista säännöksistä 
poikkeavia määräyksiä. 

Ehdotus 

tarkemmat määräykset vaarallisten aineiden 
luokituksesta, kuljetuksesta, kuljetuskieli osta, 
kuljetusasiakirjoista, pakkauksista, säiliöistä, 
kuormaamisesta, merkinnöistä, säiliöiden ja 
pakkausten hyväksymisestä, kuljetus-, las
taus- ja käsittelyturvallisuudesta, matkustaji
en ja miehistön jäsenten matkatavarana kul
jettamista vaarallisista aineista, vaarallisten 
aineiden kuljetusten ilmoituksista, vaarallis
ten aineiden kuljetuksiin liittyvien onnetto
muuksien tilastoinnista, kuljetuksiin liitty
västä tilapäisestä säilytyksestä sekä muista 
vaarallisten aineiden kuljetukseen liittyvistä 
yksityiskohdista. 

Asianomainen ministeriö voi lisäksi antaa 
määräyksiä vaarallisten aineiden kuljetus
ten rajoittamisesta määrätyillä alueilla, vaa
rallisten aineiden kuljetusten valvonnasta, 
vaarallisten aineiden kuljettajien koulutuk
sesta, rautatiekuljetukseen osallistuvan hen
kilön pätevyydestä ja vaarallisten aineiden 
kuljetuksesta vastaavan henkilön pätevyy
destä. 

Puolustusvoimien valvonnassa tapahtuvien 
vaarallisten aineiden tie-, meri- ja sisä
vesikuljetusten osalta asianomaisella m iniste
riöllä ja, milloin kuljetus tapahtuu puolus
tusvoimien ajoneuvolla tai aluksella taikka 
ilma-aluksella, pääesikunnalla on oikeus an
taa tämän lain nojalla annettavista säännök
sistä poikkeavia määräyksiä. 

Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 
199. 


