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Valtioneuvoston asetus
vaarallisten aineiden kuljetuksesta tiellä annetun valtioneuvoston asetuksen muutta-

misesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti
muutetaan vaarallisten aineiden kuljetuksesta tiellä annetun valtioneuvoston asetuksen

(194/2002) 2, 16, 27 ja 29 a §, 
sellaisina kuin ne ovat, 2 § asetuksissa 263/2009, 399/2011 ja 125/2015, 16 § asetuk-

sessa 125/2015 sekä 27 ja 29 a § asetuksissa 250/2005 ja 125/2015, seuraavasti:

2§

Määritelmät

Tässä asetuksessa tarkoitetaan:
1) VAK-lailla vaarallisten aineiden kuljetuksesta annettua lakia (719/1994);
2) ADR-määräyksillä vaarallisten tavaroiden kansainvälisistä tiekuljetuksista (ADR)

tehdyn eurooppalaisen sopimuksen (SopS 23/1979) määräyksiä sellaisina kuin ne ovat
Suomea sitovina voimassa;

3) RID-määräyksillä kansainvälisiä rautatiekuljetuksia koskevan yleissopimuksen
(COTIF) (SopS 52/2006) liitteessä C olevia vaarallisten tavaroiden kansainvälisiä rauta-
tiekuljetusmääräyksiä sellaisina kuin ne ovat Suomea sitovina voimassa;

4) VAK-direktiivillä vaarallisten aineiden sisämaankuljetuksista annettua Euroopan
parlamentin ja neuvoston direktiiviä 2008/68/EY;

5) IMDG-säännöstöllä ihmishengen turvallisuudesta merellä vuonna 1974 tehdyn
kansainvälisen yleissopimuksen (SopS 11/1981) liitteen VII luvun A osan 1 säännössä
määriteltyä säännöstöä, joka sisältää määräyksiä vaarallisten aineiden kuljetuksesta kap-
paletavarana aluksessa;

6) Liikenteen turvallisuusviraston määräyksellä vaarallisten aineiden kuljetuksesta
tiellä annettua Liikenteen turvallisuusviraston määräystä; 

7) pakkauksella vaarallisten aineiden kuljetukseen hyväksyttyä pakkausta, IBC-pakka-
usta ja suurpäällystä;

8) säiliöllä säiliöajoneuvoa, irrotettavaa säiliötä, monisäiliöajoneuvoa, MEG-konttia,
UN-säiliötä ja säiliökonttia; 

9) irtotavarakontilla Liikenteen turvallisuusviraston määräyksen A liitteen 1.2 luvussa
määriteltyjä umpinaista irtotavarakonttia ja peitteellä varustettua irtotavarakonttia; 

10) paineastialla kaasupulloa, putkiastiaa, kaasuastiaa, pullopakettia ja suljettua
kryoastiaa; 
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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 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviä
2010/35/EU. 

16 §

Pakkauksen valmistajan ja jälleenmyyjän tiedonantovelvollisuus

Liikenteen turvallisuusviraston määräyksen A liitteen 6.1.1.5, 6.3.2.3, 6.4.2.13,
6.5.1.1.4 ja 6.6.1.4 kohdassa tarkoitettujen pakkauksen valmistajan ja myöhemmän jäl-
leenmyyjän on annettava tiedot noudatettavista menettelytavoista sekä kuvaus suljinten ja
muiden tarvittavien osien tyypeistä ja mitoista, jotta voidaan varmistua siitä, että kuljetuk-
seen tarjottava pakkaus täyttää säädetyt ja määrätyt vaatimukset.

27 § 

Kuljetuksen keskeyttäminen ja henkilöiden kuljettamiskielto

Jos vaarallisen aineen kuljetus on keskeytetty VAK-lain 14 §:n 2 momentissa tarkoite-
tusta syystä, valvontaviranomainen voi antaa luvan kuljetuksen jatkamiselle varmistet-
tuaan kuljetuksen turvallisuuden. Jos säännöksissä ja määräyksissä olevia vaatimuksia ei
voida täyttää eikä valvontaviranomainen ole antanut lupaa jatkaa matkaa, valvontaviran-
omaisen on annettava kuljetuksen suorittajalle tarvittava hallinnollinen apu. Samoin me-
netellään, jos kuljetuksen suorittaja ilmoittaa valvontaviranomaiselle, että lähettäjä ei ollut
ilmoittanut kuljetuksen suorittajalle kuljetettavan aineen vaarallisia ominaisuuksia ja jos
kuljetuksen suorittaja kuljetussopimuksen ehtoihin vedoten pyytää, että vaarallinen kuor-
ma puretaan, hävitetään tai tehdään vaarattomaksi.

Henkilöiden kuljettaminen vaarallisia aineita kuljettavassa kuljetusyksikössä on kiel-
letty lukuun ottamatta kuljetusyksikön miehistön jäseniä, jos Liikenteen turvallisuusviras-
ton määräyksessä ei toisin määrätä. 

29 a §

Säteilysuojeluohjelma ja johtamisjärjestelmä

Sillä, joka kuljettaa tai tilapäisesti säilyttää radioaktiivista ainetta, tulee olla säteilysuo-
jeluohjelma, jollei Liikenteen turvallisuusviraston määräyksen liitteen A luvussa 1.7 toi-
sin määrätä. Säteilysuojeluohjelmassa on esitettävä toteutettavat toimenpiteet radioaktii-
visten aineiden kuljetuksesta ja tilapäisestä säilytyksestä aiheutuvan säteilyaltistuksen es-
tämiseksi ja rajoittamiseksi. Nämä toimenpiteet on suhteutettava säteilyaltistuksen mää-
rään ja todennäköisyyteen. Ennen kuljetus- tai säilytystoimintaan ryhtymistä säteilysuoje-
luohjelma on toimitettava tiedoksi Säteilyturvakeskukselle. 

Jollei Liikenteen turvallisuusviraston määräyksen A liitteen 1.7 luvussa toisin määrätä,
toiminnanharjoittajan on laadittava toimintojen vaatimuksenmukaisuuden varmistamisek-
si toiminnassaan sovellettava johtamisjärjestelmä radioaktiivisten aineiden kuljetusta ja
Liikenteen turvallisuusviraston määräyksen A liitteen 1.7.1.3 kohdassa tarkoitettuja toi-
menpiteitä varten. 

Edellä 2 momentissa tarkoitetun johtamisjärjestelmän tulee perustua sellaisiin vaati-
muksiin tai ohjeisiin, joita Säteilyturvakeskus pitää hyväksyttävinä. Johtamisjärjestelmän
tulee olla Säteilyturvakeskuksen saatavilla.

————
Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 2015. 
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Helsingissä 17 päivänä kesäkuuta 2015

Liikenne- ja viestintäministeri Anne Berner

Neuvotteleva virkamies Mari Suominen
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