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Laki
vaarallisten aineiden kuljetuksesta annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan vaarallisten aineiden kuljetuksesta annetun lain (719/1994) 3 a, 6, 7 a–7 d,

9, 10 a–10 c, 11, 11 a–11 d, 12, 13 a–13 e, 14 a, 14 b, 17 a, 20, 23, 23 a, 23 b ja 24 §,
sellaisina kuin ne ovat, 3 a, 10 a–10 c, 13 a, 14 b, 17 a ja 23 b § laissa 956/2013, 6 §

laeissa 124/2001 ja 956/2013, 7 a ja 11 a § laeissa 1240/2010 ja 956/2013, 7 b § laissa
1240/2010, 7 c ja 7 d § laissa 1095/2014, 9, 11 b ja 12 § laeissa 215/2005, 1240/2010 ja
956/2013, 11 § laeissa 1402/2011 ja 956/2013, 11 c, 11 d ja 14 a § laeissa 215/2005 ja
956/2013, 13 b § laeissa 1004/2011 ja 956/2013, 13 c ja 20 § laeissa 956/2013 ja
1095/2014, 13 d § laeissa 124/2001, 1004/2011, 956/2013 ja 1095/2014, 13 e § laeissa
1004/2011, 956/2013 ja 915/2014, 23 § laeissa 124/2001 ja 1240/2010, 23 a § laeissa
215/2005, 1282/2010 ja 956/2013 sekä 24 § laeissa 124/2001, 215/2005 ja 956/2013, seu-
raavasti:

3 a §

Vaarallisten aineiden kuljetusluokat

Vaaralliset aineet jaetaan vaarallisuutensa perusteella yhdeksään pääluokkaan. Liiken-
ne- ja viestintävirasto voi antaa tarkempia määräyksiä vaarallisten aineiden kuljetusluo-
kista.

6 §

Muut viranomaiset

Tämän lain ja sen nojalla annettujen säännösten ja määräysten noudattamista valvovat
Liikenne- ja viestintävirasto, Tulli, poliisi, Rajavartiolaitos, Turvallisuus- ja kemikaalivi-
rasto, Säteilyturvakeskus ja työsuojeluviranomaiset kukin toimialallaan. Valtioneuvoston
asetuksella voidaan antaa tarkempia säännöksiä mainittujen viranomaisten vaarallisten ai-
neiden kuljetuksen valvontaan liittyvistä tehtävistä, vaarallisten aineiden kuljetukseen tai
tilapäiseen säilytykseen liittyvistä muista niiden toimialaan liittyvistä tehtävistä sekä ko-
timaisten ja ulkomaisten viranomaisten yhteistyöstä. Valtioneuvoston asetuksella voidaan
antaa tarkempia säännöksiä myös muille viranomaisille kuuluvista niiden toimialaan liit-
tyvistä tehtävistä, joiden tarkoituksena on varmistaa vaarallisten aineiden kuljetuksen tur-
vallisuus.

Puolustusvoimien valvonnassa tapahtuvaa vaarallisten aineiden tie-, ilma-, meri- ja si-
sävesikuljetusta sekä puolustusvoimien ajoneuvoilla, aluksilla tai ilma-aluksilla tapahtu-
vaa vaarallisten aineiden kuljetusta valvovat sotilasviranomaiset. Muusta puolustusvoimi-
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en vaarallisten aineiden kuljetusten valvonnasta sekä valvontaviranomaisten yhteistyöstä
säädetään tarvittaessa valtioneuvoston asetuksella.

Rajavartiolaitoksen aluksella ja ilma-aluksella tapahtuvaa vaarallisten aineiden kulje-
tusta valvoo Rajavartiolaitos.

Liikenne- ja viestintävirasto voi tehdä teknisluonteisen sopimuksen Suomea sitovassa
vaarallisten tavaroiden kansainvälisistä tiekuljetuksista (ADR) tehdyn eurooppalaisen sopi-
muksen (SopS 23/1979) liitteen A luvussa 1.5, kansainvälisiä rautatiekuljetuksia koskevan
yleissopimuksen (COTIF) (SopS 52/2006) liitteessä C olevissa vaarallisten tavaroiden kan-
sainvälisten rautatiekuljetusmääräysten (RID) liitteen luvussa 1.5 ja ihmishengen turvalli-
suudesta merellä vuonna 1974 tehdyn kansainvälisen yleissopimuksen (SopS 11/1981) liit-
teen VII luvun A osan 1 säännössä määritellyn säännöstön (IMDG-säännöstö) kohdassa
7.9.1 tarkoitetun määräaikaisen poikkeuksen hyväksymisestä enintään viideksi vuodeksi.
Sopimuksen tekemisen edellytyksenä on, että sillä sallitaan poikkeava tekninen ratkaisu
tai muu järjestely, jolla säilytetään vastaava turvallisuustaso kuin määräyksiä noudatta-
malla. Hyväksyttyä sopimusta saa soveltaa myös kansallisiin vaarallisten aineiden kulje-
tuksiin. Kopio sopimuksesta on oltava mukana kuljetusvälineessä, jos Suomea sitovassa
kansainvälisessä velvoitteessa niin määrätään. Liikenne- ja viestintävirasto antaa tietoja
näistä määräaikaisista sopimuksista.

Euroopan unionin lainsäädännössä ja Suomea sitovissa kansainvälisissä velvoitteissa
tarkoitettuina toimivaltaisina viranomaisina toimivat tässä laissa ja sen nojalla annetuissa
säännöksissä vastaavaa tehtävää suorittamaan säädetyt viranomaiset.

7 a §

Vaarallisten aineiden kuljetukseen käytettävää ajoneuvoa koskevat vaatimukset

Vaarallisten aineiden kuljetukseen käytettävän ajoneuvon on oltava rakenteeltaan, tek-
nisiltä ominaisuuksiltaan ja varusteiltaan soveltuva erityisesti vaarallisten aineiden kulje-
tukseen.

Liikenne- ja viestintävirasto voi tyyppihyväksyä vaarallisten aineiden kuljetukseen tar-
koitetun ajoneuvon. Lisäksi vaarallisten aineiden kuljetuksessa käytettävä säiliöajoneuvo
ja räjähteiden kuljetuksessa käytettävä ajoneuvo on hyväksyttävä vaarallisten aineiden
kuljetukseen (VAK-hyväksyntä) ja tämän jälkeen katsastettava vuosittain (VAK-katsastus),
jos ajoneuvossa kuljetetaan vähäistä suurempia määriä vaarallisia aineita.

Liikenne- ja viestintävirasto voi antaa tarkempia määräyksiä vaarallisten aineiden kul-
jetukseen soveltuvan ajoneuvon erityisistä rakenteista, teknisistä ominaisuuksista ja va-
rusteista sekä vaarallisten aineiden säiliö- ja räjähdekuljetuksista, joissa ajoneuvolta ei
edellytetä VAK-hyväksyntää ja VAK-katsastusta.

7 b §

VAK-hyväksynnän myöntäjä ja VAK-katsastuksen suorittaja

Liikenne- ja viestintävirasto voi valtuuttaa katsastustoimipaikan myöntämään ajoneu-
vojen VAK-hyväksyntöjä ja suorittamaan ajoneuvojen VAK-katsastuksia. Liikenne- ja
viestintävirasto voi valtuuttaa myös ajoneuvon yksittäishyväksynnän myöntäjän myöntä-
mään VAK-hyväksyntöjä. Katsastustoimipaikan oikeus myöntää VAK-hyväksyntöjä ja
suorittaa VAK-katsastuksia päättyy samalla, kun sen oikeus suorittaa katsastuksia päät-
tyy. Yksittäishyväksynnän myöntäjän oikeus myöntää VAK-hyväksyntöjä päättyy samal-
la, kun sen oikeus myöntää yksittäishyväksyntöjä päättyy.

Liikenne- ja viestintävirasto valvoo 1 momentissa tarkoitettujen VAK-hyväksyntöjen
myöntäjien ja VAK-katsastusten suorittajien toimintaa kyseisissä tehtävissä. Virasto voi
antaa VAK-hyväksyntöjen myöntäjälle ja VAK-katsastusten suorittajalle huomautuksen
tai kirjallisen varoituksen, jos kyseessä olevia tehtäviä ei suoriteta asianmukaisesti. Jos
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VAK-hyväksyntöjä ei edelleenkään kirjallisesta varoituksesta huolimatta myönnetä tai
VAK-katsastuksia suoriteta asianmukaisesti, Liikenne- ja viestintävirasto peruuttaa mää-
räajaksi tai kokonaan oikeuden myöntää VAK-hyväksyntöjä ja suorittaa VAK-katsastuk-
sia.

Maanpuolustuksen kannalta välttämättömien puolustusvoimien ajoneuvojen VAK-hy-
väksynnät myöntää ja VAK-katsastukset suorittaa puolustusvoimissa autontarkastaja.
Edellä 2 momentissa tarkoitetut valvontatehtävät puolustusvoimissa suorittaa pääesikun-
ta.

7 c §

VAK-hyväksyntöjä myöntävän ja VAK-katsastuksia suorittavan henkilön 
pätevyysvaatimukset

Sen lisäksi mitä katsastajan ja yksittäishyväksyjän pätevyydestä erikseen säädetään,
VAK-hyväksyntöjä myöntävältä ja VAK-katsastuksia suorittavalta henkilöltä edellyte-
tään jatkokoulutuksena VAK-hyväksyntöjen myöntämiseen ja VAK-katsastusten suorit-
tamiseen tarvittavaa erikoiskoulutusta.

Valtioneuvoston asetuksella voidaan antaa tarkempia säännöksiä VAK-hyväksynnän
myöntävältä ja VAK-katsastuksia suorittavalta henkilöltä edellytettävästä erikoiskoulu-
tuksesta sekä säätää pääsyvaatimuksista erikoiskoulutukseen, erikoiskoulutukseen liitty-
vistä kokeista ja niistä annettavasta todistuksesta. Liikenne- ja viestintävirasto voi antaa
tarkempia määräyksiä VAK-hyväksynnän myöntävältä ja VAK-katsastuksia suorittavalta
henkilöltä edellytettävään erikoiskoulutukseen liittyvien kokeiden arvostelu- ja hyväksy-
misperusteista sekä erikoiskoulutuksen teknisistä yksityiskohdista. Puolustusvoimien
VAK-hyväksyntöjä myöntävältä ja VAK-katsastuksia suorittavalta ajoneuvotarkastajalta
edellytettävästä erikoiskoulutuksesta ja pääsyvaatimuksista koulutukseen voidaan antaa
tarkempia säännöksiä puolustusministeriön asetuksella.

7 d §

Lupa jatkokoulutuksen antamiseen VAK-hyväksyntöjä myöntäville ja VAK-katsastuksia 
suorittaville henkilöille

VAK-hyväksyntöjä myöntävien ja VAK-katsastuksia suorittavien henkilöiden jatkoko-
ulutusta antavalla on oltava Liikenne- ja viestintäviraston myöntämä lupa jatkokoulutuk-
sen antamiseen. Liikenne- ja viestintävirasto antaa luvan myös yksittäisen täydennyskou-
lutustilaisuuden järjestämiseen. Tällaisen tilaisuuden järjestäjään sovelletaan, mitä tässä
laissa ja sen nojalla säädetään koulutusluvan hakijasta ja koulutusluvan myöntämisestä.

Liikenne- ja viestintävirasto voi tarvittaessa antaa erikoiskoulutusta.
Mitä 1 momentissa säädetään, ei sovelleta puolustusvoimien antamaan puolustusvoimi-

en ajoneuvotarkastajalta edellytettävään erikoiskoulutukseen.
Jatkokoulutuslupa myönnetään hakijalle, jos hakija täyttää ajoneuvojen katsastustoi-

minnasta annetun lain (957/2013) 30 §:ssä säädetyt edellytykset jatkokoulutusluvan
myöntämiselle ja hänellä on käytettävissään riittävä ja hyväksyntätoimintaan sekä VAK-
hyväksyntöihin ja VAK-katsastuksiin perehtynyt ammattitaitoinen opetushenkilöstö.

Jatkokoulutuslupaa koskevaan hakemukseen on liitettävä ajoneuvojen katsastustoimin-
nasta annetun lain 31 §:ssä säädetyt tiedot ja selvitykset sekä tieto koulutustoiminnasta
vastaavan henkilön hyväksyntätoimintaan liittyvästä koulutuksesta ja kokemuksesta.
Muilta osin jatkokoulutusluvan hakemiseen sovelletaan, mitä ajoneuvojen katsastustoi-
minnasta annetussa laissa säädetään.

Liikenne- ja viestintäviraston tulee myöntää jatkokoulutuslupa hakijalle, joka täyttää
4 momentissa säädetyt edellytykset ja esittää 5 momentissa tarkoitetut selvitykset.
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Jatkokoulutusluvan peruuttamiseen, jatkokoulutukseen liittyviin kokeisiin ja niitä kos-
kevien asiakirjojen säilyttämiseen, jatkokoulutuksen antamisessa noudatettavaan tasapuo-
lisuuteen, poikkeamiseen hallintolain (434/2003) esteellisyysvaatimuksista jatkokoulu-
tuksessa sekä jatkokoulutusluvan haltijaan kohdistuvaan valvontaan sovelletaan, mitä ajo-
neuvojen katsastustoiminnasta annetussa laissa säädetään.

9 §

Kuljetuksen suorittajan velvollisuudet

Kuljetuksen suorittajan on huolehdittava siitä, että vaarallisen aineen kuljetukseen käy-
tettävää ajoneuvoa, alusta, ilma-alusta ja vaunua voidaan käyttää tähän tehtävään sekä että
ajoneuvo tiekuljetuksessa on asianmukaisesti miehitetty. Kuljetuksen suorittajan on ennen
kuljetusta varmistettava, että se ei kuljeta sellaisia vaarallisia aineita, joiden kuljettaminen
on kiellettyä.

Ilmakuljetusta suorittavalta vaaditaan lupa vaarallisten aineiden ilmakuljetukseen, jos
Euroopan unionin lainsäädännössä, Suomea sitovassa kansainvälisessä sopimuksessa
taikka kansainvälisessä standardissa tai suosituksessa edellytetään lupaa taikka jos lupa on
muutoin perusteltu kuljetusturvallisuuden varmistamiseksi. Luvan myöntämisen edelly-
tyksenä on, että hakija kykenee koulutuksensa, ohjeistuksensa ja käytössään olevien me-
netelmien avulla varmistamaan vaarallisten aineiden käsittelyn turvallisuuden kaikissa il-
makuljetuksen vaiheissa. Luvan myöntää Liikenne- ja viestintävirasto määräajaksi. Lu-
van vaatimisen yksityiskohdista ja tapauksista, joissa lupaa ei vaadita, voidaan antaa tar-
kempia säännöksiä valtioneuvoston asetuksella. Liikenne- ja viestintävirasto voi antaa tar-
kempia määräyksiä luvan hakemisen ja myöntämisen teknisistä yksityiskohdista.

Jos 2 momentissa tarkoitetun ilmakuljetusluvan haltija ei enää täytä luvan myöntämisen
edellytyksiä tai vaarallisten aineiden ilmakuljetuksia ei ole hoidettu asianmukaisesti, lu-
paviranomainen voi antaa luvan haltijalle kirjallisen varoituksen. Jos epäkohtia ei varoi-
tuksesta huolimatta poisteta, lupaviranomainen voi peruuttaa luvan määräajaksi tai koko-
naan. Lupa voidaan kuitenkin kiireellisessä tapauksessa peruuttaa määräajaksi ilman eril-
listä kirjallista varoitusta, jos lupaviranomaisella on perusteltua aihetta epäillä, että luvan
haltija ei pysty suorittamaan ilmakuljetuksia turvallisesti. Lupa voidaan peruuttaa koko-
naan vain, jos luvan myöntämisen edellytykset eivät olennaisilta osin täyty taikka jos vaa-
rallisten aineiden kuljetuksissa on ilmennyt olennaisia puutteita tai laiminlyöntejä.

10 a §

Kuljetus matkatavarana

Vaarallista ainetta ei saa kuljettaa matkatavarana tai sen kuljettamista matkatavarana
voidaan rajoittaa, jos kuljetuksesta aiheutuu aineen 3 §:n 1 momentin 1 kohdassa tarkoi-
tetun ominaisuuden vuoksi ihmisille, ympäristölle tai omaisuudelle vaaraa, jota ei voi pak-
kaamista koskevin tai muin eritystoimenpitein torjua.

Kuljetettaessa vaarallista ainetta matkatavarana on otettava huomioon kuljetettavasta
aineesta mahdollisesti aiheutuvat vaarat sekä noudatettava aineen kuljetuksessa ja muussa
käsittelyssä erityistä huolellisuutta ja varovaisuutta. Matkatavarana kuljetettavan vaaralli-
sen aineen on oltava asianmukaisesti pakattu, ja kuljetuksessa on muutoinkin noudatettava
sitä koskevia säännöksiä ja määräyksiä.

Valtioneuvoston asetuksella voidaan antaa tarkempia säännöksiä vaarallisten aineiden
matkatavarana kuljettamisen rajoittamisesta tai kieltämisestä.

Liikenne- ja viestintävirasto voi antaa tarkempia määräyksiä ainekohtaisesti tai muu-
toin yksityiskohtaisesti matkustajan ja miehistön jäsenen vaarallisten aineiden matkatava-
rana kuljettamisen rajoittamisesta tai kieltämisestä ja näiden aineiden pakkaamisesta ja
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muista teknisistä yksityiskohdista. Määräysten tulee perustua Euroopan unionin lainsää-
däntöön, Suomea sitovaan kansainväliseen sopimukseen tai kansainväliseen standardiin.

10 b §

Kuljetus lentopostilähetyksenä

Postilain (415/2011) mukaisten postiyritysten, Maailman postiliiton yleissopimuksen
(SopS 69/2011) mukaisesti nimettyjen operaattoreiden ja operaattoreiden, jotka ovat re-
kisteröineet sivutoimipisteen Suomeen Maailman postiliiton edellyttämällä tavalla, on
hankittava hyväksyntä vaarallisia aineita sisältävien lentopostilähetysten käsittelyä var-
ten, jos Euroopan unionin lainsäädännössä, Suomea sitovassa kansainvälisessä sopimuk-
sessa tai kansainvälisessä standardissa edellytetään tällaista hyväksyntää. Hyväksynnän
myöntämisen edellytyksenä on, että hakija kykenee koulutuksensa, ohjeistuksensa ja käy-
tössään olevien menetelmien avulla varmistamaan lähetysten vastaanottamisen ja käsitte-
lyn turvallisuuden kaikissa postitoiminnan vaiheissa. Hyväksynnästä päättää Liikenne- ja
viestintävirasto. Valtioneuvoston asetuksella voidaan antaa tarkempia säännöksiä hyväk-
synnän vaatimisen yksityiskohdista. Liikenne- ja viestintävirasto voi antaa tarkempia
määräyksiä hyväksynnän hakemisen ja myöntämisen teknisistä yksityiskohdista.

Liikenne- ja viestintävirasto valvoo 1 momentissa tarkoitettujen yritysten ja operaatto-
reiden toimintaa viraston antaman hyväksynnän osalta. Jos hyväksynnän haltija ei enää
täytä hyväksynnän myöntämisen edellytyksiä tai vaarallisia aineita sisältävien lentoposti-
lähetysten käsittelyä ei ole hoidettu asianmukaisesti, virasto voi antaa hyväksynnän halti-
jalle kirjallisen huomautuksen tai varoituksen. Jos epäkohtia ei huomautuksesta tai varoi-
tuksesta huolimatta poisteta, virasto voi peruuttaa hyväksynnän määräajaksi tai kokonaan.
Hyväksyntä voidaan kuitenkin kiireellisessä tapauksessa peruuttaa määräajaksi ilman eril-
listä kirjallista varoitusta, jos viranomaisella on perusteltua aihetta epäillä, että hyväksyn-
nän haltija ei pysty suorittamaan vaarallisia aineita sisältävien lentopostilähetysten käsit-
telyä turvallisesti. Hyväksyntä voidaan peruuttaa kokonaan vain, jos hyväksynnän myön-
tämisen edellytykset eivät olennaisilta osin täyty taikka jos vaarallisia aineita sisältävien
lentopostilähetysten käsittelyssä on ilmennyt olennaisia puutteita tai laiminlyöntejä.

Liikenne- ja viestintävirasto voi antaa tarkempia määräyksiä ainekohtaisesti tai muu-
toin yksityiskohtaisesti vaarallisia aineita sisältävien lentopostikuljetusten rajoittamisesta
tai kieltämisestä. Määräysten tulee perustua Euroopan unionin lainsäädäntöön, Suomea si-
tovaan kansainväliseen sopimukseen tai kansainväliseen standardiin.

10 c §

Turvallisuusneuvonantajan nimeämisvelvollisuus

Vaarallisten aineiden tie- tai rautatiekuljetusta sekä näihin kuljetuksiin liittyvää pakkaa-
mista, kuormaamista tai muuta vaarallisten aineiden kuljetuksen turvallisuuteen liittyvää
toimintaa harjoittavan on nimettävä turvallisuusneuvonantaja seuraamaan ja ohjaamaan
tätä toimintaa sekä selvittämään keinoja, joiden avulla vaarallisten aineiden kuljetukseen
liittyvät tehtävät suoritetaan mahdollisimman turvallisesti.

Turvallisuusneuvonantajalla tulee olla todistus Liikenne- ja viestintäviraston vastaan-
ottamasta kokeesta, jolla osoitetaan henkilöllä olevan riittävä asiantuntemus vaarallisten
aineiden kuljetuksesta ja hänelle säädetyistä tehtävistä.

Turvallisuusneuvonantajan nimeämisvelvollisuudesta, asiantuntemuksesta, todistuk-
sen saamisen edellytyksenä olevista kokeista ja todistuksesta sekä turvallisuusneuvonan-
tajan muusta kelpoisuudesta ja tehtävistä sekä muista niihin liittyvistä seikoista säädetään
tarkemmin valtioneuvoston asetuksella.
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11 §

Henkilöstön yleinen pätevyys

Jokaisella vaarallisten aineiden kuljetukseen tai tilapäiseen säilytykseen liittyviä tehtä-
viä, kuten pakkaamista, lähettämistä, laivaamista, lastaamista, kuormaamista, kuljetusta
tai purkamista, suorittavalla henkilöllä tulee olla tarvittava kuljetuksen turvallisuuden var-
mistava koulutus tai muu pätevyys tehtävään ja riittävän usein toistuva täydennyskoulu-
tus, jollei tehtävää suoriteta koulutetun henkilön välittömässä valvonnassa.

Tarvittavasta koulutuksesta ja muusta pätevyydestä sekä niiden rakenteesta ja sisällöstä
voidaan antaa tarkempia säännöksiä valtioneuvoston asetuksella. Liikenne- ja viestintävi-
rasto voi antaa tarkempia määräyksiä tie- ja rautatiekuljetukseen, aluskuljetukseen ja sa-
tama-alueella tapahtuvaan vaarallisten aineiden kuljetukseen ja tilapäiseen säilytykseen
liittyvästä koulutuksen ja muun pätevyyden käytännön toteutuksesta ja muista teknisistä
yksityiskohdista.

Vaarallisten aineiden kuljetukseen tai tilapäiseen säilytykseen liittyviä tehtäviä suorit-
tavan työnantajan tulee varmistaa, että työntekijällä on 1 momentissa tarkoitettu koulutus
tai muu pätevyys. Työnantajalla tulee olla tiedot tästä koulutuksesta ja muusta pätevyy-
destä. Koulutusta ja muuta pätevyyttä koskevat tiedot on pyydettäessä esitettävä kuljetuk-
sia valvovalle viranomaiselle sen varmistamiseksi, että annettu koulutus tai muu pätevyys
on henkilön tehtävät huomioon ottaen riittävä.

Kun kyseessä on tämän lain soveltamisalaan kuuluva vaarallisten aineiden tie-, rautatie-,
meri- tai ilmakuljetus, työnantajan tulee säilyttää 3 momentissa tarkoitetut koulutusta kos-
kevat tiedot kolme vuotta viimeisimmän hyväksytyn koulutuksen suorittamisesta.

11 a §

Erityissäännökset henkilöstön pätevyydestä ilmakuljetukseen liittyvissä tehtävissä

Ilmakuljetukseen liittyviä tehtäviä suorittaville annettavan 11 §:n 1 momentissa tarkoi-
tetun koulutuksen tulee olla Liikenne- ja viestintäviraston hyväksymä. Hyväksyntä anne-
taan määräajaksi.

Edellä 1 momentissa tarkoitettua koulutusta varten tulee olla yksityiskohtainen koulu-
tusohjelma. Koulutusta antavalla opetushenkilöstöllä tulee olla hyvät tiedot vaarallisten
aineiden ilmakuljetuksesta ja riittävä opetustaito. Liikenne- ja viestintävirasto valvoo kou-
lutuksen antamista. Virasto voi antaa koulutuksen antajalle kirjallisen varoituksen, jos
koulutusta ei hoideta asianmukaisesti. Virasto voi myös kieltää koulutuksen antamisen,
jos kirjallisessa varoituksessa ilmoitettuja epäkohtia ei poisteta kohtuullisen ajan kuluessa.

Tarkempia säännöksiä koulutuksen hyväksynnän hakemisesta, koulutusta koskevien
muutosten ilmoittamisesta ja koulutuksen antajan ammattitaidosta voidaan antaa valtio-
neuvoston asetuksella. Liikenne- ja viestintävirasto voi antaa tarkempia määräyksiä
koulutuksen käytännön toteutuksesta sekä muista koulutukseen ja koulutuksen antajan
ammattitaitoon liittyvistä teknisistä yksityiskohdista. Määräysten tulee perustua kan-
sainvälisen siviili-ilmailujärjestön kansainvälisen siviili-ilmailun yleissopimuksen
(SopS 11/1949) nojalla standardeina julkaisemiin vaarallisten aineiden ilmakuljetusta
koskeviin teknisiin määräyksiin.

11 b §

Ajolupa tiekuljetuksiin

Jos vaarallisten aineiden tiekuljetus kuljetettavan aineen laji, määrä ja kuljetusväline
huomioon ottaen edellyttää erityistä asiantuntemusta, ajoneuvon kuljettajalla tulee olla
tieliikennelain 5 luvussa tarkoitetun ajo-oikeuden lisäksi vaarallisten aineiden kuljettami-
seen oikeuttava ajolupa. Ajoluvan myöntämisen edellytyksenä on, että hakija on osallis-
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tunut ajoluvan saamiseksi tarvittavaan koulutukseen ja suorittanut hyväksyttävästi ajolu-
van saamiseksi tarvittavan kokeen. Ajolupa myönnetään määräajaksi. Sitä myönnettäessä
henkilöllä tulee olla auton ajo-oikeus, ja hän ei saa olla ajokiellossa. Ajolupa on pidettävä
mukana ajon aikana, ja se on vaadittaessa esitettävä poliisimiehelle tai muulle liikennettä
valvovalle viranomaiselle.

Ajoluvan saamiseksi tarvittavaa koulutusta voi antaa vain Liikenne- ja viestintäviraston
hyväksymä yhteisö, jolla on koulutuksesta vastaava asiantunteva johtaja, yksityiskohtai-
nen koulutusohjelma, toiminnan laajuuteen nähden riittävä ja ammattitaitoinen opetus-
henkilöstö, tarkoituksenmukaiset toimitilat sekä tarvittava opetusaineisto ja -välineistö.
Koulutuslupa annetaan määräajaksi. Liikenne- ja viestintävirasto voi antaa koulutusluvan
haltijalle huomautuksen tai kirjallisen varoituksen, jos luvan haltija ei täytä koulutusluvan
myöntämisen edellytyksiä tai koulutusta ei hoideta asianmukaisesti. Virasto voi myös pe-
ruuttaa koulutusluvan, jos huomautuksessa tai kirjallisessa varoituksessa todettuja epä-
kohtia ei poisteta kohtuullisen ajan kuluessa. Koulutuslupa voidaan peruuttaa kokonaan
vain, jos epäkohdat ovat merkittäviä.

Valtioneuvoston asetuksella voidaan säätää poikkeuksia ajoluvan vaatimisesta poliisi-
ja pelastustehtävissä sekä muissa kuljetuksen ja tilapäisen säilytyksen valvontaan liittyvis-
sä tehtävissä. Puolustusvoimien valvonnassa tapahtuvassa vaarallisten aineiden kuljetuk-
sessa vaadittavasta ajoluvasta säädetään puolustusministeriön asetuksella.

Ajoluvan vaatimisesta, ajoluvan myöntämisen edellytyksistä, ajoluvan voimassaolo-
ajasta, ajoluvan uudistamisesta, ajoluvan saamiseksi tarvittavasta kokeesta ja ajoluvan
mallista samoin kuin ajoluvan saamiseksi tarvittavasta koulutuksesta ja sen antajasta sekä
koulutusluvasta ja sen voimassaoloajasta voidaan antaa tarkempia säännöksiä valtioneu-
voston asetuksella. Liikenne- ja viestintävirasto voi antaa tarkempia määräyksiä ajolupa-
koulutusohjelman ja ajoluvan saamiseksi tarvittavan kokeen sisällöstä.

11 c §

Kuljetukseen liittyvät asiakirjat, selvitykset ja ilmoitukset

Kuljetusvälineessä tulee olla keskeisimmät tiedot kuljetettavista vaarallisista aineista
aineen asianmukaisen käsittelyn varmistamiseksi sekä onnettomuuden tai vaaran varalta.
Liikenne- ja viestintävirasto voi määrätä tästä velvollisuudesta ainekohtaisia ja muita yk-
sityiskohtaisia poikkeuksia pienille määrille vaarallista ainetta, jonka kuljetus voi aiheut-
taa vain vähäistä vaaraa ihmiselle, ympäristölle tai omaisuudelle. Lähettäjän ja kuljetuk-
sen suorittajan on säilytettävä tässä momentissa tarkoitetut tiedot sisältävät asiakirjat vä-
hintään kolmen kuukauden ajan lähettämisestä tai kuljetuksesta.

Onnettomuudesta ja uhkaavasta vaarasta vaarallisten aineiden kuljetuksessa on tehtävä
ilmoitus 6 §:ssä tarkoitetulle, valtioneuvoston asetuksella tarkemmin säädettävälle viran-
omaiselle.

Valtioneuvoston asetuksella annetaan tarkempia säännöksiä kuljetukseen liittyvistä
asiakirjoista sekä onnettomuudesta ja vaarasta tehtävistä ilmoituksista. Lisäksi valtioneu-
voston asetuksella säädetään tarvittaessa:

1) 2 momentissa tarkoitettua ilmoitusvelvollisuutta koskevista poikkeuksista vähäisis-
sä onnettomuuksissa ja vaaroissa;

2) radioaktiivisten aineiden kuljetukseen liittyvistä valmiussuunnitelmasta sekä sätei-
lysuoja- ja laadunvarmistusohjelmasta;

3) muista kuin 2 momentissa tarkoitettuja onnettomuuksia ja vaaroja koskevista ilmoi-
tuksista ja selvityksistä.

Liikenne- ja viestintävirasto voi antaa tarkempia määräyksiä kuljetukseen liittyvien
asiakirjojen, selvitysten ja ilmoitusten teknisistä yksityiskohdista.
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11 d §

Turvatoimet ja -velvoitteet

Kuljetettaessa tie- tai rautatiekuljetuksena vaarallista ainetta, joka tahallisesti väärin-
käytettynä saattaa aiheuttaa suurta vaaraa ihmisille, ympäristölle tai omaisuudelle, kulje-
tukseen liittyvien osapuolten, kuten pakkaajan, lähettäjän, kuormaajan ja kuljetuksen suo-
rittajan, on tehtävä ja pidettävä ajan tasalla toiminnassaan sovellettava turvasuunnitelma,
jonka tulee sisältää toimenpiteet ja menettelyt vaarallisen aineen varkauksien ja muun ta-
hallisen väärinkäytön estämiseksi. Turvasuunnitelma on pyydettäessä annettava kuljetuk-
sia valvovalle viranomaiselle.

Edellä 1 momentissa tarkoitettuun kuljetukseen käytettävä kuljetusväline on varustet-
tava asianmukaisilla laitteilla tai turvattava muin järjestelyin varkauksien ja muun tahalli-
sen väärinkäytön estämiseksi.

Edellä 1 momentissa tarkoitettua vaarallista ainetta saa jättää tie- ja rautatiekuljetukse-
na kuljetettavaksi vain asianmukaisesti tunnistetulle kuljetuksen suorittajalle.

Vaarallisen aineen tie- ja rautatiekuljetukseen liittyvän tilapäiseen säilytykseen käytet-
tävän ratapihan, terminaalin tai muun vastaavan alueen tulee olla mahdollisuuksien mu-
kaan turvattu, jos säilytettävänä on 1 momentissa tarkoitettua vaarallista ainetta.

Vaarallisen aineen ilmakuljetukseen tai aluskuljetukseen liittyvien osapuolten on asian-
mukaisin turvatoimin ehkäistävä aineen varkaudet ja muu tahallinen väärinkäyttö. Alus-
ten, satama-alueiden ja lentopaikkojen turvatoimista säädetään kuitenkin erikseen.

Valtioneuvoston asetuksella voidaan antaa tarkempia säännöksiä turvasuunnitelmasta
sekä muusta vaarallisen aineen kuljetuksen ja tilapäisen säilytyksen turvaamisesta. Lii-
kenne- ja viestintävirasto voi antaa tarkempia määräyksiä ainekohtaisesti tai muutoin yk-
sityiskohtaisesti aineista, joiden kuljetukseen osallistuvien on laadittava turvasuunnitelma
ja joiden kuljetukseen käytettävä kuljetusväline on turvattava, sekä 5 momentissa tarkoi-
tettujen turvatoimien ja -velvoitteiden teknisistä yksityiskohdista.

12 §

Kuljetus ja tilapäinen säilytys kuljetusketjussa

Ratapihan, satama-alueen, lentopaikan ja muun terminaalin suunnittelussa ja toimin-
nassa tulee ottaa huomioon vaarallisten aineiden kuljetuksen ja tilapäisen säilytyksen ai-
heuttamat vaarat ihmisille, ympäristölle ja omaisuudelle. Ratapihalla, satama-alueella,
lentopaikalla ja muussa terminaalissa saa kuljettaa ja tilapäisesti säilyttää vain sellaisia
määriä vaarallisia aineita, ettei aineista aiheudu erityistä vaaraa. Näissä paikoissa myös
vaarallisille aineille tarkoitettujen alueiden ja niiden varustelun tulee olla sellaiset, ettei ai-
neista niitä kuljetettaessa tai tilapäisesti säilytettäessä aiheudu erityistä vaaraa.

Satamanpitäjällä ja lastinkäsittelypalveluja satamassa suorittavalla tulee olla ajan tasal-
la oleva turvallisuusselvitys, jos sataman kautta kuljetetaan tai siellä tilapäisesti säilyte-
tään merkittäviä määriä vaarallisia aineita. Sataman turvallisuusselvityksen hyväksyy Lii-
kenne- ja viestintävirasto. Se voi rajoittaa satamassa tilapäisesti säilytettävien vaarallisten
aineiden määriä ja määrätä tilapäiselle säilytykselle muita turvallisuuden kannalta tarpeel-
lisia rajoituksia.

Rautatieyrityksellä on oltava ajan tasalla oleva turvallisuusselvitys Liikenne- ja viestin-
tävirasto nimeämälle ratapihalle, jonka kautta kuljetetaan merkittäviä määriä vaarallisia
aineita. Väylävirasto kokoaa ja täydentää turvallisuusselvityksen koko ratapihalle ja huo-
lehtii siitä, että turvallisuusselvityksessä kuvatut toiminnot muodostavat turvallisuuden
kannalta toimivan kokonaisuuden. Koko ratapihan turvallisuusselvityksen hyväksyy Lii-
kenne- ja viestintävirasto.

Turvallisuusselvityksessä on selostettava toteutettavat toimenpiteet ja menettelyt, joi-
den avulla varmistetaan vaarallisten aineiden turvallinen kuljetus ja tilapäinen säilytys,
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sekä sisäinen pelastussuunnitelma. Sisäisen pelastussuunnitelman tulee sisältää suunnitel-
ma onnettomuuksissa toteutettavista toimenpiteistä. Turvallisuusselvityksen tulee olla pe-
lastusviranomaisten, elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen sekä valvontaviran-
omaisten saatavissa.

Vaarallisista aineista ja niiden tilapäisestä säilytyksestä, onnettomuuksien torjunnasta
ja kuljetuksesta ratapihalla, satama-alueella, lentopaikalla ja muussa terminaalissa sekä
turvallisuusselvityksestä voidaan antaa tarkempia säännöksiä valtioneuvoston asetuksella.
Liikenne- ja viestintävirasto voi antaa tarkempia määräyksiä näiden asioiden käytännön
toteutuksesta sekä kuljetusyksiköiden erottelusta, ainekohtaisista menettelyistä ja muista
teknisistä yksityiskohdista.

13 a §

Pakkauksen ja säiliön vaatimustenmukaisuus

Vaarallisten aineiden kuljetukseen tai tilapäiseen säilytykseen käytettävä pakkaus ja
säiliö on valmistettava, tarkastettava ja merkittävä sekä sitä on käytettävä niin, että se ei
vaaranna kenenkään terveyttä, turvallisuutta, omaisuutta tai ympäristöä. Pakkauksen ja
säiliön on täytettävä tässä laissa ja sen nojalla säädetyt ja määrätyt vaatimukset. Valtio-
neuvoston asetuksella voidaan antaa tarkempia säännöksiä vaatimustenmukaisuuden
osoittamisesta, vaatimustenmukaisuuden osoittamiseen tarvittavien asiakirjojen säilyttä-
misestä sekä vaatimustenmukaisuuden osoittamiseksi annettavan tyyppihyväksynnän voi-
massaoloajasta, uudistamisesta ja kumoamisesta. Liikenne- ja viestintävirasto voi antaa
tarkempia määräyksiä vaatimustenmukaisuuden osoittamiseen tarvittavista asiakirjoista.

Sen, joka vaarallisten aineiden kuljetusta varten saattaa markkinoille, luovuttaa tai ottaa
käyttöön muun pakkauksen tai säiliön kuin kuljetettavan painelaitteen, on varmistettava,
että se täyttää 1 momentissa tarkoitetut vaatimukset. Tämä velvollisuus ei kuitenkaan kos-
ke vähittäismyyntipakkauksen käyttöön ottavaa yksityishenkilöä, joka käyttää tai aikoo
käyttää sitä vapaa-ajan toiminnassaan tai urheilutoiminnassaan taikka muussa henkilö-
kohtaisessa tarkoituksessa.

13 b §

Talouden toimijan velvollisuudet

Sen, joka saattaa kuljetettavan painelaitteen markkinoille, on varmistettava, että paine-
laite sekä sen suunnittelu, valmistus sekä painelaitetta koskevien asiakirjojen ylläpito- ja
tallennusjärjestelmä täyttävät säädetyt ja määrätyt vaatimukset.

Mitä 1 momentissa säädetään, koskee myös sitä, joka:
1) toimittaa kuljetettavan painelaitteen saataville jakelua tai käyttöä varten;
2) ottaa kuljetuksessa käyttöön kuljetettavan painelaitteen, jonka vaatimustenmukai-

suutta ei ole osoitettu;
3) valmistaa kuljetettavan painelaitteen omaan käyttöönsä kuljetuksessa tai toiselle

luovutettavaksi.
Sen lisäksi, mitä 1 ja 2 momentissa säädetään, talouden toimijoita koskevat kuljetetta-

vista painelaitteista annetun direktiivin 2 ja 5 luvussa tarkoitetut velvollisuudet. Direktii-
vissä omistajalle säädetyt velvollisuudet eivät kuitenkaan koske sitä, joka aikoo käyttää tai
käyttää kuljetettavaa painelaitetta vapaa-ajan- tai urheilutoiminnassaan taikka muussa
henkilökohtaisessa tarkoituksessa.

Valtioneuvoston asetuksella voidaan antaa tarkempia säännöksiä vaatimustenmukai-
suusmerkinnästä ja muusta vaatimustenmukaisuuden osoittamisesta, vaatimustenmukai-
suuden osoittamiseen tarvittavien asiakirjojen säilyttämisestä sekä vaatimustenmukaisuu-
den osoittamiseksi annettavan tyyppihyväksynnän voimassaoloajasta, uudistamisesta ja
kumoamisesta. Valtioneuvoston asetuksella voidaan antaa tarkempia säännöksiä myös sii-
9



1007/2018  
tä, että 1 ja 2 momentissa tarkoitettuja velvollisuuksia sovelletaan myös alus- ja ilmakul-
jetukseen tarkoitettuihin kuljetettaviin painelaitteisiin. Liikenne- ja viestintävirasto voi
antaa tarkempia määräyksiä vaatimustenmukaisuuden osoittamiseen tarvittavista asiakir-
joista.

13 c §

Tarkastuslaitokset ja niiden tehtävät

Tässä laissa tarkoitettuja tarkastuslaitoksia ovat:
1) VAK-tarkastuslaitos;
2) VAK-määräaikaistarkastusten laitos;
3) Säteilyturvakeskuksen tunnustama tarkastuslaitos;
4) A-tyypin ilmoitettu laitos;
5) B-tyypin ilmoitettu laitos; ja
6) A-tyypin ilmoitetun laitoksen valvonnassa oleva tarkastuspalvelu.
Tarkastuslaitoksilla on oikeus:
1) hyväksyä, tarkastaa ja testata pakkauksia ja säiliöitä;
2) suorittaa muut pakkausten ja säiliöiden vaatimustenmukaisuuden osoittamiseksi

edellytettävät tehtävät sekä niihin liittyvät toimenpiteet;
3) suorittaa kaikki kuljetettavista painelaitteista annetussa direktiivissä tarkoitetuissa

vaatimustenmukaisuuden arviointimenettelyissä ja tarkastuksia koskevissa menettelyissä
tarkastuslaitoksille kuuluvat tehtävät;

4) suorittaa paineastioiden määräaikaistarkastukseen liittyvät laatujärjestelmän arvi-
oinnit ja hyväksynnät sekä niihin liittyvän valvonnan.

Valtioneuvoston asetuksella voidaan antaa tarkempia säännöksiä tarkastuslaitosten yh-
teistyöstä ja tarkastuslaitosten tehtävistä. Liikenne- ja viestintävirasto voi antaa tarkempia
määräyksiä tehtävissä noudatettavista menettelyistä ja paineastioiden määräaikaistarkas-
tukseen liittyvästä laatujärjestelmän arvioinnista ja hyväksynnästä sekä niihin kuuluvasta
valvonnasta.

Tarkastuslaitoksen on suoritettava itse tarkastuslaitostehtävät, jotka se sitoutuu teke-
mään. Edellä 1 momentin 1–5 kohdassa tarkoitettu tarkastuslaitos voi kuitenkin antaa osia
vaatimustenmukaisuuden osoittamiseen, määräaikaistarkastukseen ja muihin tarkastuk-
siin liittyvistä tehtävistä hoidettavaksi alihankintana edellyttäen, että asiasta on sovittu toi-
meksiantajan kanssa. Näitä tehtäviä suorittavan tahon on kuitenkin sisällyttävä tarkastus-
laitoksen akkreditointiin tai sen on oltava erikseen akkreditoitu, jos se hoitaa tehtäviä tar-
kastuslaitokselle, jolta edellytetään akkreditointi. Jos tämä taho on akkreditoitu erikseen,
akkreditoinnin on oltava joko testaus- ja kalibrointilaboratorioiden pätevyyttä koskevan
standardin SFS-EN ISO/IEC 17025 mukainen ja tarkastuslaitoksen on todettava sen ole-
van riippumaton ja puolueeton testauslaboratorio, jotta se voi suorittaa akkreditointinsa
mukaista testausta, tai akkreditoinnin on oltava 13 e §:n mukainen. Tarkastuslaitos vastaa
alihankintana teettämistään toimenpiteistä. Tarkastuslaitoksen oikeudesta teettää tehtäviä
alihankintana voidaan antaa tarkempia säännöksiä valtioneuvoston asetuksella. Liikenne-
ja viestintävirasto voi antaa tarkempia määräyksiä standardin SFS-EN ISO/IEC 17025 so-
veltamisesta Suomea sitovien kansainvälisten velvoitteiden ja Euroopan unionin säädös-
ten mukaisesti.

Tarkastuslaitoksen on varmistettava, että alihankkija täyttää tarkastuslaitokselle sääde-
tyt vaatimukset 13 e §:n 1 momentin 2 kohdassa tarkoitettua rekisteröitymistä koskevaa
vaatimusta lukuun ottamatta. Tarkastuslaitoksen on myös valvottava alihankkijaa, ja sen
on ilmoitettava tarkastuslaitoksen 13 d §:n mukaisesti tunnustaneelle viranomaiselle ali-
hankintaa koskevista järjestelyistään.
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13 d §

Tarkastuslaitosten tunnustaminen

Liikenne- ja viestintävirasto tunnustaa kuljetettaviin painelaitteisiin liittyviä, 13 c §:ssä
tarkoitettuja tarkastuslaitostehtäviä suorittavat tarkastuslaitokset, Säteilyturvakeskus sel-
laiset tarkastuslaitokset, joiden tarkastuslaitostehtävät liittyvät radioaktiivisten aineiden
kuljetukseen tarkoitettuihin pakkauksiin ja säiliöihin, sekä Turvallisuus- ja kemikaalivi-
rasto muut tarkastuslaitokset. Tunnustamispäätöksessä määritellään tarkastuslaitoksen
tehtävät sekä vahvistetaan tarkastuslaitoksen valvonnan laajuus ja valvontaan liittyvät jär-
jestelyt. Päätöksessä voidaan asettaa muitakin laitoksen toimintaa koskevia vaatimuksia,
rajoituksia ja ehtoja, joilla varmistetaan tehtävien asianmukainen suorittaminen.

Edellä 6 §:n 2 momentissa tarkoitetuissa puolustusvoimien valvonnassa tapahtuvissa
kuljetuksissa käytettävien pakkausten ja säiliöiden vaatimustenmukaisuuden osoittami-
seksi edellytettävät, 13 c §:n 2 momentissa tarkoitetut tehtävät voi suorittaa myös sellai-
nen sotilaslaitos tai sotilasviranomainen, jonka pääesikunta on tunnustanut. Tällaisen tar-
kastuslaitoksen tulee soveltuvin osin täyttää tässä laissa tarkastuslaitokselle säädetyt edel-
lytykset, ja siihen sovelletaan muutoinkin soveltuvin osin, mitä tässä laissa säädetään tar-
kastuslaitoksesta.

Tarkastuslaitoksen tunnustamista haetaan kirjallisesti siltä viranomaiselta, jonka toimi-
valtaan tunnustaminen kuuluu. Tunnustamisen hakemisesta voidaan antaa tarkempia
säännöksiä valtioneuvoston asetuksella.

13 e §

Tarkastuslaitosten tunnustamisen edellytykset

Tarkastuslaitoksen on täytettävä vaatimustenmukaisuuden arviointia koskevassa stan-
dardissa SFS-EN ISO/IEC 17020 erityyppisten tarkastuslaitosten toiminnalle asetetut
edellytykset. Liikenne- ja viestintävirasto voi antaa tarkempia määräyksiä standardin SFS-
EN ISO/IEC 17020 soveltamisesta Suomea sitovien kansainvälisten velvoitteiden ja Eu-
roopan unionin säädösten mukaisesti. Tarkastuslaitoksen tunnustamisen edellytyksenä on
lisäksi, että:

1) laitos on luotettava;
2) laitos on Suomessa rekisteröity oikeushenkilö;
3) laitoksen harjoittama muu toiminta on erillään tarkastuslaitostoiminnasta;
4) laitos kykenee suorittamaan tarkastuslaitostoiminnassa edellytettävät testaukset ja

tarkastukset säännösten ja määräysten mukaisesti;
5) laitoksen toiminta on järjestetty siten, että toiminta on kohtuullisesti valvottavissa;
6) laitoksella on tarkastuslaitostehtäviin liittyvien asiakirjojen luotettava ja tarkoituk-

senmukainen ylläpito- ja tallennusjärjestelmä.
Edellä 1 momentissa tarkoitettujen edellytysten täyttymisen osoittamiseksi kuljetetta-

vien painelaitteiden vaatimustenmukaisuuden arviointeja, uudelleenarviointeja tai tarkas-
tuksia suorittavan tarkastuslaitoksen on oltava Turvallisuus- ja kemikaaliviraston akkre-
ditointiyksikön (FINAS-akkreditointipalvelu) akkreditoima 1 momentissa tarkoitetun
standardin mukaiseksi A tai B tyypin tarkastuslaitokseksi.

Tarkastuslaitoksen on ilmoitettava tunnustamisen edellytyksiä koskevista muutoksista
sille viranomaiselle, jonka tehtävänä on tunnustaa tarkastuslaitos.

Valtioneuvoston asetuksella säädetään muiden kuin 2 momentissa tarkoitettujen tarkas-
tuslaitosten tunnustamisen edellytysten täyttämisen osoittamisesta, ennen 2 momentissa
tarkoitettua akkreditointia suoritettavasta tarkastuslaitostoiminnasta ja tunnustamisen ha-
kemisesta. Valtioneuvoston asetuksella annetaan myös tarkempia säännöksiä tarkastuslai-
toksen tunnustamisen edellytyksistä.
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14 a §

Yleiset kuljetusrajoitukset

Vaarallista ainetta ei saa kuljettaa, jos kuljetuksesta aiheutuisi aineen 3 §:n 1 momentin
1 kohdassa tarkoitetun ominaisuuden vuoksi ihmisille, ympäristölle tai omaisuudelle vaa-
raa, jota ei voi pakkaamista tai kuormaamista koskevin taikka muin erityistoimenpitein
torjua.

Radioaktiivisen ja muun vaarallisen aineen kuljetukseen on hankittava ennakolta kulje-
tuksen hyväksyntä tai poikkeuslupa, jos kuljetus aiheuttaa erityisen vakavaa vaaraa ihmi-
selle, ympäristölle tai omaisuudelle. Kuljetuksen hyväksyntää ja poikkeuslupaa koske-
vaan päätökseen voidaan liittää kuljetusta ja kuljetettavaa ainetta koskevia ehtoja, joiden
tarkoituksena on varmistaa kuljetuksen turvallisuus. Valtioneuvoston asetuksella sääde-
tään tarkemmin kuljetuksen hyväksynnästä ja poikkeusluvasta sekä niiden hakemisesta ja
niitä koskevaan päätökseen liitettävistä ehdoista.

Liikenne- ja viestintävirasto voi antaa tarkempia määräyksiä ainekohtaisesti tai muu-
toin yksityiskohtaisesti 1 momentissa tarkoitetuista aineista, joita ei saa kuljettaa, 2 mo-
mentissa tarkoitetuista aineista, joiden kuljetukseen edellytetään hyväksyntää tai poikke-
uslupaa, sekä hyväksynnän ja poikkeuksen hakemiseen liittyvistä teknisistä yksityiskoh-
dista samoin kuin muista 1 ja 2 momentissa tarkoitettujen kuljetusrajoitusten teknisistä
yksityiskohdista.

14 b §

Alueelliset kuljetusrajoitukset

Liikenne- ja viestintävirasto voi kunnan perustellusta esityksestä rajoittaa vaarallisten
aineiden kuljetusta tietyllä alueella, tiellä tai tien osalla, jos kuljetus siellä voi aiheuttaa
huomattavaa vaaraa ihmisille, ympäristölle tai omaisuudelle. Rajoitusta asetettaessa on
huolehdittava siitä, ettei mahdollisuuksia kuljettaa vaarallisia aineita rajoiteta enempää
kuin on tarpeen kuljetuksista aiheutuvan vaaran torjumiseksi. Kunnan on tiedotettava
aluettaan koskevasta rajoituksesta.

Liikenne- ja viestintävirasto voi tien-, kadun- tai radanpitäjän esityksestä rajoittaa vaa-
rallisten aineiden tie- tai rautatiekuljetusta tietyssä tien-, kadun- tai radanpitäjän hallinnoi-
massa tunnelissa, jos kuljetus voi aiheuttaa huomattavaa vaaraa ihmisille, ympäristölle tai
omaisuudelle. Rajoituksen tulee perustua hakijan toimittamaan, hakijasta riippumattoman
toimielimen suorittamaan tunnelin vaarojen arviointiin, jossa otetaan huomioon ainakin
sellaiset turvallisuuteen vaikuttavat tekijät kuin kuljetettavat aineet, tunnelin rakenteet ja
varusteet. Lisäksi on otettava huomioon kuljetukseen käytettävissä olevat vaihtoehtoiset
reitit. Liikenne- ja viestintävirasto voi liittää rajoitukseen ehtoja, joilla varmistetaan kul-
jetusten turvallisuus. Hakijan on tiedotettava hallinnoimaansa aluetta koskevasta rajoituk-
sesta.

Liikenne- ja viestintävirasto voi antaa tarkempia määräyksiä vaarojen arvioinnista, kul-
jetusrajoitusten alaisista aineryhmistä, rajoituksen toteuttamisesta ja muista 1 ja 2 momen-
tissa tarkoitettuihin kuljetusrajoituksiin liittyvistä seikoista.

17 a §

Virka-apu

Poliisin, Tullin ja Rajavartiolaitoksen tulee tarvittaessa antaa virka-apua 6 §:ssä tarkoi-
tetuille valvontaviranomaisille tämän lain ja sen nojalla annettujen säännösten ja määräys-
ten noudattamisen valvomiseksi ja täytäntöönpanemiseksi.
12
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20 §

Oikaisun hakeminen

Ajolupakokeen vastaanottajan tämän lain tai sen nojalla annetun asetuksen perusteella
tekemään päätökseen saa vaatia oikaisua Liikenne- ja viestintävirastolta siten kuin hallin-
tolaissa säädetään, jollei muualla laissa toisin säädetä.

Jos tarkastuslaitos epää pakkauksen tai säiliön vaatimustenmukaisuuden osoittamisen
tai muun varmistamisen, päätökseen saa vaatia oikaisua tarkastuslaitokselta siten kuin hal-
lintolaissa säädetään. Valtioneuvoston asetuksella voidaan antaa tarkempia säännöksiä
tarkastuslaitoksessa noudatettavasta menettelystä oikaisuvaatimuksia käsiteltäessä.

Katsastustoimipaikan VAK-hyväksyntää ja VAK-katsastusta sekä yksittäishyväksyn-
nän myöntäjän VAK-hyväksyntää koskevassa asiassa tekemään päätökseen sekä 7 d §:ssä
tarkoitetun jatkokoulutusluvan haltijan koulutusasiassa tekemään päätökseen saa vaatia
oikaisua Liikenne- ja viestintävirastolta siten kuin hallintolaissa säädetään, jollei muualla
laissa toisin säädetä.

23 §

Salassa pidettävien tietojen luovuttaminen

Sen lisäksi, mitä viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetussa laissa säädetään, täs-
sä laissa tarkoitettuja tehtäviä hoidettaessa saatuja salassa pidettäviksi säädettyjä tietoja
saa luovuttaa:

1) syyttäjä- ja poliisiviranomaisille rikoksen ehkäisemiseksi ja selvittämiseksi;
2) muille tässä laissa tarkoitetuille valvontaviranomaisille ja tarkastuslaitoksille niiden

tehtävien suorittamiseksi;
3) vaarallisten aineiden kuljetukseen liittyviä tehtäviä hoitaville ulkomaisille valvonta-

viranomaisille ja tarkastuslaitoksille sekä kansainvälisille toimielimille näiden tehtävien
suorittamiseksi.

Edellä 1 momentissa tarkoitettuja tietoja saa salassapitosäännösten estämättä luovuttaa
lisäksi toimivaltaiselle ulkomaan viranomaiselle ja kansainväliselle toimielimelle yhtenäi-
sestä menettelystä vaarallisten aineiden tiekuljetusten tarkastuksissa annetussa neuvoston
direktiivissä 95/50/EY säädetyn tai Suomea sitovan kansainvälisen sopimuksen velvoit-
teen toteuttamiseksi.

Poliisi, Tulli ja Rajavartiolaitos voivat pyytää muun valtion toimivaltaista viranomaista
toteuttamaan 2 momentissa tarkoitetun direktiivin 7 artiklan 2 kohdan toisessa alakohdas-
sa tarkoitetut tai Suomea sitovaan kansainväliseen sopimukseen perustuvat vastaavanlai-
set toimenpiteet.

23 a §

Poikkeukset

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto voi muiden pakkausten ja säiliöiden kuin radioaktii-
visten aineiden kuljetukseen tarkoitettujen pakkausten ja säiliöiden osalta myöntää hake-
muksesta yksittäistapauksessa kuljetuksen turvallisuuden edistämiseksi tarpeellisiksi kat-
somillaan ehdoilla luvan poiketa tämän lain nojalla annetuista säännöksistä ja määräyksis-
tä.

Säteilyturvakeskus voi myöntää radioaktiivisten aineiden kuljetuksessa hakemuksesta
yksittäistapauksessa kuljetuksen turvallisuuden edistämiseksi tarpeellisiksi katsomillaan
ehdoilla luvan poiketa tämän lain nojalla annetuista säännöksistä ja määräyksistä.

Liikenne- ja viestintävirasto voi muissa kuin 1 ja 2 momentissa tarkoitetuissa tapauk-
sissa myöntää kuljetuksen turvallisuuden edistämiseksi tarpeellisiksi katsomillaan ehdoil-
la luvan poiketa tämän lain nojalla annetuista säännöksistä ja määräyksistä.
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Edellä 1–3 momentissa tarkoitettuja poikkeuksia voidaan myöntää vain, jos poikkeami-
seen on erityinen pakottava tarve taikka jos säännösten tai määräysten noudattaminen ai-
heuttaa huomattavaa haittaa. Poikkeuksen myöntäminen edellyttää lisäksi, että vaadittava
turvallisuus voidaan saavuttaa muulla tavoin.

23 b §

Viranomaisten oikeus tietojen saantiin

Liikenne- ja viestintäministeriöllä ja Liikenne- ja viestintävirastolla on oikeus saada vaa-
rallisia aineita lähettäviltä, kuljettavilta ja vastaanottavilta tiedot lähetetyistä, kuljetetuista ja
vastaanotetuista vaarallisista aineista sekä niiden kuljetusreiteistä riskienhallintaan liittyvää
tutkimusta ja tilastointia varten. Tietoja voidaan salassapitosäännösten estämättä luovuttaa
pelastus- ja väylänpitoviranomaisille pelastustoimintaa ja väylänpitoa varten.

24 §

Tarkemmat säännökset ja määräykset

Tarkemmat säännökset tämän lain täytäntöönpanosta annetaan valtioneuvoston asetuk-
sella.

Liikenne- ja viestintävirasto voi antaa tarkempia määräyksiä vaarallisten aineiden kul-
jetuksen ja tilapäisen säilytyksen teknisistä yksityiskohdista, jotka liittyvät luokitukseen,
merkintöihin, säiliöiden ja pakkausten valmistukseen, rakenteeseen, tarkastukseen, mer-
kintään, käyttöön ja hyväksymiseen sekä kuljetus-, lastaus- ja käsittelyturvallisuuteen.

Liikenne- ja viestintävirasto voi lisäksi antaa tarkempia määräyksiä vaarallisten ainei-
den kuljetuksesta maastossa ja saaristoliikenteessä.

Puolustusvoimien valvonnassa tapahtuvista vaarallisten aineiden tie-, ilma-, meri- ja si-
sävesikuljetuksista voidaan puolustusministeriön asetuksella antaa tämän lain nojalla an-
netuista säännöksistä ja määräyksistä poikkeavia säännöksiä ja puolustusministeriön pää-
töksellä yksittäistapauksia koskevia määräyksiä. Kun kuljetus tapahtuu puolustusvoimien
ajoneuvolla, aluksella tai ilma-aluksella taikka kun kyse on muusta puolustusvoimien si-
säisestä tie-, ilma-, meri- tai sisävesikuljetuksesta, pääesikunnalla on, siten kuin puolus-
tusministeriön asetuksella tarkemmin säädetään, oikeus antaa tämän lain nojalla annetuis-
ta säännöksistä poikkeavia määräyksiä.

Rajavartiolaitoksen aluksella tai ilma-aluksella tapahtuvista vaarallisten aineiden kulje-
tuksista on Rajavartiolaitoksella oikeus antaa tämän lain nojalla annettavista säännöksistä
poikkeavia määräyksiä.

————
Tämän lain voimaantulosta säädetään erikseen lailla.
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Tasavallan Presidentti
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