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Säädösperusta  
Laki vaarallisten aineiden kuljetuksesta (719/1994) 3 a, 7 a, 10 a, 11, 11 b, 11 c, 11 d, 13 a, 
13 b, 13 c, 13 e, 14 a, 14 b ja 24 §    
Määräyksen vastaisen toiminnan seuraamuksista säädetään: 
Laki vaarallisten aineiden kuljetuksesta (719/1994) 19 § 

Täytäntöönpantava EU-lainsäädäntö: 
Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2008/68/EY (32008L0068); EUVL L 260, 
30.9.2008, s. 13-59, sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission delegoidulla direk-
tiivillä (EU) 2020/1833 (32020L1833) EUVL L 408, 4.12.2020, s. 1—2 
Muutostiedot: 
Kumoaa määräyksen Vaarallisten aineiden kuljetus tiellä 
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1 Soveltamisala 

Tätä määräystä sovelletaan vaarallisten aineiden tiekuljetukseen. 

Lisäksi tätä määräystä sovelletaan lentotoiminnan polttoainesiirtoihin käytettävän eri-
koisajoneuvon säiliöihin siten kuin 4 kohdassa määrätään. 

2 Määritelmät 

Sen lisäksi, mitä vaarallisten aineiden kuljetuksesta annetun lain (719/1994, jäljem-
pänä VAK-laki) määritelmiä koskevassa 3 §:ssä ja vaarallisten aineiden kuljetuksesta 
tiellä annetun valtioneuvoston asetuksen (194/2002) määritelmiä koskevassa 2 §:ssä 
säädetään, tässä määräyksessä tarkoitetaan, jollei jäljempänä toisin määrätä: 
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Ajoneuvolla kaikenlaista tieliikenteeseen tarkoitettua, valmista, keskeneräistä tai täy-
dennettyä, vähintään nelipyöräistä moottorikäyttöistä ajoneuvoa, jonka suurin sallittu 
rakenteellinen nopeus on yli 25 km/h, sekä perävaunua, lukuun ottamatta maastoajo-
neuvoa ja moottorityökonetta sekä maa- tai metsätalouskäytössä olevaa traktoria, 
jonka nopeus vaarallisten aineiden kuljetuksissa on enintään 40 km/h, perävaunui-
neen; pakkauksia, säiliöitä ja säiliö-kontteja sekä niiden ja ajoneuvon merkitsemistä 
koskevia määräyksiä sovellettaessa ajoneuvoksi katsotaan kuitenkin myös maastoajo-
neuvo ja moottorityökone ja niiden perävaunut sekä hinattavat laiteet. 

Muut tämän määräyksen määritelmät ovat liitteen A luvussa 1.2. 

3  Määräyksen liitteet 

Liitteet A-C sisältävät määräykset vaarallisten aineiden kuljetuksesta tiellä, kuljetusvä-
lineistä sekä aineista ja esineistä, joiden kuljetus on niiden vaarallisuuden vuoksi sal-
littua vain erityisin ehdoin tai joiden kuljetus on kielletty. 

4 Lentopaikalla käytettävän säiliöajoneuvon säiliöt 

Lentopaikalla käytettävän säiliöajoneuvon säiliöihin sovelletaan liitteen A luvun 6.8 mää-
räyksiä. Säiliön vaipan kaarevuussäde saa kuitenkin poiketa kohtien 6.8.2.1.18 ja 
6.8.2.1.19 määräyksistä ja tyhjennysputken suljinlaitteet kohdan 6.8.2.2.2 määräyk-
sistä, jos mainituissa kohdissa tarkoitettu turvallisuustaso säilyy. Säiliöiden tarkastuk-
siin ja käyttöön sovelletaan liitteen A lukujen 4.3 ja 6.8 palavia nesteitä koskevia eri-
tyismääräyksiä. 

Säiliöajoneuvot on merkittävä liitteen A luvuissa 4.3, 5.3 ja 6.8 olevien määräysten 
mukaisin merkinnöin ja suurlipukkein. 

5 Alueelliset kuljetusrajoitukset 

VAK-lain 14 b §:n 2 momentissa tarkoitetut vaarallisten aineiden kuljetusten rajoituk-
set tunneleissa koskevat liitteen A kohdassa 1.9.5 tarkoitettuja vaarallisia aineita ja 
niiden määriä. Vaarallisia aineita kuljettavien kuljetusyksiköiden läpikulkurajoituksista 
tunneleissa määrätään liitteen A luvussa 8.6. 

VAK-lain 14 b §:n 1 momentissa tarkoitetut vaarallisten aineiden kuljetusten rajoituk-
set tietyllä alueella, tiellä tai tien osalla koskevat liitteen A kohdassa 1.9.6 tarkoitet-
tuja ryhmien A ja B vaarallisia aineita ja niiden määriä. 

6 Poikkeukset pelastustehtävissä 

Kiireellisissä pelastustehtävissä saa näistä määräyksistä poiketa, jos määräysten nou-
dattaminen vaikeuttaa pelastustoimintaa. 

7 Siirtymäaika 

Tämän määräyksen siirtymämääräykset ovat liitteen A luvussa 1.6. 

 

Kirsi Karlamaa  
pääjohtaja  

 

Jarkko Saarimäki  
ylijohtaja 
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