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1 Tillämpningsområde 

Denna föreskrift gäller transport av farliga ämnen på väg. 

Denna föreskrift tillämpas dessutom på tankar i specialfordon som används för 
bränsletransporter i samband med flygverksamheten i enlighet med vad som före-
skrivs i punkt 4. 
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2 Definitioner 

Utöver vad som föreskrivs i 3 § om definitioner i lagen om transport av farliga äm-
nen (719/1994, härefter TFÄ-lagen) och i 2 § om definitioner i statsrådets förord-
ning om transport av farliga ämnen på väg (194/2002), avses i denna föreskrift, 
om något annat inte föreskrivs nedan med: 

Fordon alla färdiga, ofullbordade eller etappvis färdigbyggda motordrivna fordon 
som har minst fyra hjul och är avsedda för vägtrafik och vilkas största konstruktiva 
hastighet överskrider 25 km/h, samt släpvagnar, med undantag av terrängfordon 
och motorredskap samt traktorer i jordbruks- och skogsbruksanvändning vilkas 
hastighet vid transport av farliga ämnen är högst 40 km/h med sin släpvagn; då 
bestämmelser som gäller förpackningar, tankar och tankcontainrar samt märk-
ningen av dem och fordonet tillämpas, betraktas emellertid även terrängfordon, 
motorredskap och deras släpvagnar samt släpanordningar som fordon. 

De övriga definitionerna i denna föreskrift finns i kapitel 1.2 i bilaga A. 

3 Bilagorna till föreskriften 

Bilagorna A-C innehåller bestämmelser om transport av farliga ämnen på väg, om 
transportmedel samt om farliga ämnen och föremål vilkas transport är tillåten end-
ast på särskilda villkor på grund av deras farlighet eller vilkas transport är förbju-
den. 

4 Tankar i tankfordon som används på flygplatser 

På tankar i tankfordon som används på flygplatser tillämpas bestämmelserna i ka-
pitel 6.8 i bilaga A. Krökningsradien hos tankens mantel får dock avvika från be-
stämmelserna i punkt 6.8.2.1.18 och 6.8.2.1.19 och tömningsrörets avstängnings-
ventil från bestämmelserna i punkt 6.8.2.2.2, om den säkerhetsnivå som avses i 
nämnda punkter bevaras. På inspektion och användning av tankarna tillämpas spe-
cialbestämmelserna om brinnande vätskor i kapitel 4.3 och 6.8 i bilaga A. 

Tankfordonen ska förses med märkningar och storetiketter enligt bestämmelserna i 
kapitel 4.3, 5.3 och 6.8 i bilaga A.  

5 Regionala transportbegränsningar 

De begränsningar av transport av farliga ämnen genom tunnlar som avses i 14 b § 
2 mom. i TFÄ-lagen gäller sådana farliga ämnen jämte deras mängder som avses i 
punkt 1.9.5 i bilaga A. Om genomfartsbegränsningar för transportenheter som 
transporterar farliga ämnen genom tunnlar föreskrivs i kapitel 8.6 i bilaga A. 

De begränsningar av transport av farliga ämnen inom ett område, på en väg eller 
på en vägsträcka som avses i 14 b § 1 mom. i TFÄ-lagen gäller sådana farliga äm-
nen av kategori A och B jämte deras mängder som avses i punkt 1.9.6 i bilaga A. 

6 Undantag i fråga om räddningsuppgifter 

Då det är fråga om brådskande räddningsuppgifter får undantag göras från bestäm-
melserna i denna föreskrift, om iakttagandet av bestämmelserna skulle försvåra 
räddningsverksamheten. 
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7 Övergångstid 

Övergångsföreskrifterna för denna föreskrift finns i kapitel 1.6 i bilaga A. 

 

Kirsi Karlamaa  
generaldirektör  

 

Jarkko Saarimäki  
överdirektör 
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