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vaarallisten aineiden kuljetuksesta rautatiellä annetun valtioneuvoston asetuksen muut-
tamisesta

Annettu Helsingissä 6 päivänä huhtikuuta 2011

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty liikenne- ja viestintäministeriön esitte-
lystä,

muutetaan vaarallisten aineiden kuljetuksesta rautatiellä annetun valtioneuvoston asetuksen
(195/2002) 2 §:n 6 ja 11 kohta, 5 §:n 3 momentti, 9—11, 16 a, 18, 21, 23 a ja 24 §, 28 §:n 1
momentti, 30 §, 31 §:n 2 momentti, 31 b §:n 3 kohta, 32 §, 34 §:n 2 momentti ja 35 §,

sellaisina kuin niistä ovat 2 §:n 6 ja 11 kohta, 5 §:n 3 momentti, 28 §:n 1 momentti, 31 §:n
2 momentti ja 32 § asetuksessa 267/2009, 9 ja 24 § osaksi asetuksissa 275/2005 ja 267/2009,
11, 18 ja 23 a § ja 31 b §:n 3 kohta asetuksessa 275/2005 sekä 16 a § ja 34 §:n 2 momentti
asetuksessa 538/2007, sekä

lisätään 2 §:ään, sellaisena kuin se on asetuksessa 267/2009, uusi 12 kohta ja asetukseen
uusi 16 b § seuraavasti:

2 §

Määritelmät

Tässä asetuksessa tarkoitetaan:
— — — — — — — — — — — — —

6) ministeriön asetuksella vaarallisten ai-
neiden kuljetuksesta rautatiellä annettua lii-
kenne- ja viestintäministeriön asetusta (370
/2011);
— — — — — — — — — — — — —

11) GCU-sopimuksella rautatieyritysten
välistä sopimusta tavaravaunujen käytöstä;

12) 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 Euroo-
pan parlamentin ja neuvoston direktiiviä
2010/35/EU.

5 §

Vaarallisten aineiden luokitus

— — — — — — — — — — — — —
Ministeriön asetuksen liitteen luvussa 2.2

säädetyissä tapauksissa aineen luokittelee tai
luokituksen hyväksyy Turvallisuus- ja kemi-
kaalivirasto. Säteilyturvakeskus kuitenkin
luokittelee tällöin radioaktiiviset aineet tai
hyväksyy niiden luokituksen. Viranomainen
voi vaatia, että aineen lähettäjä esittää tulok-
set testeistä luokituksen selvittämiseksi.
— — — — — — — — — — — — —
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2 luku

Osapuolten velvollisuudet

9 §

Kuljetuksen suorittaja ja liikkuvan kaluston
kuljettaja

Kuljetuksen suorittajan velvollisuuksista
säädetään VAK-lain 9 §:ssä. Ottaessaan vaa-
rallisia aineita kuljetettaviksi kuljetuksen
suorittajan on lisäksi lähtöpaikalla riittävin
pistokokein erityisesti:

1) varmistettava, että kuljetettavaksi annet-
tuja vaarallisia aineita saa kuljettaa rautatie-
llä;

2) varmistettava, että lähettäjältä on saatu
ministeriön asetuksella säädetyt tiedot kulje-
tettavista vaarallisista aineista ja että rahtikir-
jaan on liitetty vaaditut liitteet;

3) varmistettava silmämääräisesti, että vau-
nussa ja kuormassa ei ole ilmeisiä vikoja,
vuotoja tai murtumia ja että niistä ei puutu
varusteita;

4) varmistettava, että säiliöiden seuraava
tarkastuspäivämäärä ei ole umpeutunut; tar-
kastuspäivämäärän umpeuduttua säiliön saa
kuljettaa tarkastettavaksi, hävitettäväksi tai
sen sisältämän aineen hävittämistä varten mi-
nisteriön asetuksessa säädetyin ehdoin;

5) varmistettava, että vaunuja ei ole yli-
kuormattu;

6) varmistettava, että vaunulle määrätyt
suurlipukkeet ja merkinnät on kiinnitetty;

7) huolehdittava, että Liikennevirastolla on
kuljetuksen aikana nopea ja esteetön pääsy
16 a §:n 1 momentin 2 kohdassa tarkoitettui-
hin tietoihin; Liikennevirasto määrittelee tie-
tojen välitystavan kuljetuksen suorittajan
kanssa solmimassaan rautatielaissa
(555/2006) tarkoitetussa rataverkon käyttöso-
pimuksessa;

8) varmistettava, että ministeriön asetuk-
sella säädetyissä tapauksissa kirjalliset turval-
lisuusohjeet on toimitettu liikkuvan kaluston
kuljettajalle;

9) varmistettava, että kirjallisissa turvalli-
suusohjeissa määrätyt varusteet ovat vetu-
rissa.

Liikkuvan kaluston kuljettajan on tutustut-
tava vaadittuihin kirjallisiin turvallisuusohjei-
siin.

Edellä 1 momentissa tarkoitetut velvolli-
suudet on soveltuvin osin täytettävä rahtikir-
jojen ja muiden asiakirjojen perusteella tar-
kastamalla silmämääräisesti vaunu ja kontit
sekä tarvittaessa kuorma. Velvollisuudet kat-
sotaan täytetyiksi, jos tarkastukset suoritetaan
kansainvälisen rautatiejärjestön UIC:n määre-
lehden 471-3 kohdan 5 mukaisesti.

Kuljetuksen suorittaja voi kuitenkin 1 mo-
mentin 1, 2, 5 ja 6 kohdassa tarkoitetuissa
tapauksissa luottaa muiden osapuolten hä-
nelle antamiin tietoihin.

Jos kuljetuksen suorittaja havaitsee 1 mo-
mentissa tarkoitetuissa asioissa laiminlyön-
tejä tai muita säännösten vastaisia menette-
lyjä, kuljetuksen suorittaja ei saa toimittaa
lähetystä eteenpäin ennen kuin säännösten
vastaisuudet on korjattu.

VAK-lain 11 d §:n 2 momentissa tarkoite-
tut junan ja vaunun turvalaitteet on pidettävä
asianmukaisessa toimintakunnossa. Nämä
laitteet ja muut turvajärjestelyt eivät saa estää
pelastustoimintaa.

10 §

Vastaanottaja

Vastaanottaja ei saa kieltäytyä ottamasta
lähetystä vastaan muutoin kuin pakottavista
syistä. Vastaanottajan on varmistettava kuor-
man purkamisen jälkeen, että säännösten
häntä koskevat vaatimukset on täytetty. Vau-
nun tai kontin saa palauttaa tai ottaa uudel-
leen käyttöön vasta sen jälkeen, kun kuorman
purkamista koskevat säännökset on täytetty.

Jos vastaanottaja käyttää kuorman purka-
jan, puhdistajan, vaaratekijöiden poistajan tai
muiden osapuolten palveluja, hänen on teh-
tävä riittävät toimenpiteet varmistuakseen,
että säädetyt vaatimukset on täytetty.

11 §

Muut osapuolet

Kuljetukseen osallistuvia muita kuin
8—10 §:ssä tarkoitettuja osapuolia ovat ensi-
sijaisesti:

1) kuormaaja;
2) pakkaaja;
3) säiliön, irtotavaravaunun ja irtotavara-

kontin täyttäjä;

2 400/2011



4) säiliökontin, UN-säiliön ja säiliövaunun
haltija;

5) kuorman purkaja.
Edellä 1 momentissa tarkoitettuja osapuo-

lia koskevat velvollisuudet johtuvat VAK-
laissa säädetyistä velvollisuuksista.

16 a §

Liikennevirasto

Liikenneviraston on varmistettava, että:
1) järjestelyratapihojen turvallisuusselvi-

tykset on tehty 32 §:n mukaisesti;
2) sillä on kuljetuksen aikana nopea ja

esteetön pääsy seuraaviin tietoihin:
a) junan kokoonpano, josta ilmenee jokai-

sen vaunun numero sekä vaunutyyppi, jollei
se selviä vaunun numerosta;

b) jokaisessa vaunussa kuljetettavien vaa-
rallisten aineiden YK-numerot tai vaunut,
jotka on varustettu ministeriön asetuksessa
säädetyin rajoitettuja määriä osoittavin mer-
kinnöin;

c) vaarallista ainetta sisältävien vaunujen
sijainti junassa.

Edellä 1 momentin 2 kohdassa tarkoitetut
tiedot saa luovuttaa vain sellaisille, jotka tar-
vitsevat niitä turvallisuus- ja turvatehtäviä tai
pelastustoimintaa varten ja vain tehtävien
edellyttämässä laajuudessa.

16 b §

Kuorman purkaja

Kuorman purkajaa koskevat erityisesti seu-
raavat velvollisuudet:

1) hänen on varmistettava tarkastamalla
kuorman aineita koskevat merkinnät, että
vain kuormaa koskevissa asiakirjoissa maini-
tut aineet puretaan;

2) hänen on tarkastettava, ettei pakkauk-
sessa, säiliössä, vaunussa tai kontissa ole pur-
kamista vaarantavia vikoja, ja tarvittaessa
korjattava viat ennen purkamisen aloitta-
mista;

3) hänen on täytettävä purkamista koske-
vat vaatimukset;

4) hänen on heti purkamisen jälkeen puh-

distettava säiliön, vaunun tai kontin ulkopin-
nalle purkamisen yhteydessä tulleet vaaralli-
set jäänteet sekä varmistettava, että niiden
venttiilit ja tarkastusaukot ovat kiinni;

5) hänen on huolehdittava vaunujen ja
konttien vaaditusta puhdistuksesta ja vaarate-
kijöiden poistamisesta;

6) hänen on varmistettava, että täysin tyh-
jennetyissä, puhdistetuissa ja kaasuista tyh-
jennetyissä vaunuissa ja konteissa sekä vau-
nuissa ja konteissa, joista kuljetetun aineen
vaaratekijät on poistettu, ei ole enää näkyvillä
suurlipukkeita eikä oranssikilpiä.

Jos kuorman purkaja käyttää muiden osa-
puolten, kuten puhdistajan tai muun vaarate-
kijöiden poistajan, palveluja, hänen on teh-
tävä riittävät toimenpiteet varmistuakseen,
että säädetyt vaatimukset on täytetty.

18 §

Kuljetettaviin painelaitteisiin kuuluvat paine-
astiat

Suomi tunnustaa kuljetettaviin painelaittei-
siin kuuluville paineastioille ja niiden lisälait-
teille kuljetettavista painelaitteista annetun
direktiivin mukaisesti muualla kuin Suo-
messa suoritetut vaatimustenmukaisuuden ar-
vioinnit, vaatimustenmukaisuuden uudelleen-
arvioinnit, määräaikaistarkastukset ja muut
vaatimustenmukaisuuden osoittamiseksi suo-
ritetut toimenpiteet.

Jollei kyse ole 1 §:n 2 momentissa tarkoi-
tetusta vaarallisten aineiden kuljetuksesta,
kuljetukseen käytettävän, kuljetettaviin pai-
nelaitteisiin kuuluvan paineastian ja sen va-
rusteiden materiaalin on kestettävä hauras-
murtumaa vastaan -40 ºC:n lämpötilaan
saakka.

Edellä 2 momentissa tarkoitetusta materi-
aalin kestävyydestä tulee paineastiassa olla
vaarallisten aineiden kuljetukseen tarkoitettu-
jen pakkausten ja säiliöiden vaatimustenmu-
kaisuuden osoittamisesta annetun valtioneu-
voston asetuksen (302/2001) 6 §:n 1 momen-
tissa tarkoitetun vaatimustenmukaisuusmer-
kinnän ja tarkastuslaitoksen tunnusnumeron
jäljessä merkintä ”-40 ºC” tai muu Turvalli-
suus- ja kemikaaliviraston hyväksymä mer-
kintä.

3400/2011



21 §

Ilmoitus pakkauksen rikkoutumisesta

Lähettäjä, kuljetuksen suorittava rautatie-
yritys ja vastaanottaja ovat velvollisia ilmoit-
tamaan tavanomaisissa kuljetusolosuhteissa
tapahtuneesta hyväksytyn tai muuten vaati-
mustenmukaiseksi osoitetun pakkauksen ra-
kenteen rikkoutumisesta Säteilyturvakeskuk-
selle, jos rikkoutuminen on tapahtunut radio-
aktiivisen aineiden kuljetuksessa, ja Turvalli-
suus- ja kemikaalivirastolle, jos rikkoutumi-
nen on tapahtunut muiden vaarallisten ainei-
den kuljetuksessa.

23 a §

Kuljetettaviin painelaitteisiin kuuluvat säiliöt

Suomi tunnustaa kuljetettaviin painelaittei-
siin kuuluville säiliöille ja niiden lisälaitteille
kuljetettavista painelaitteista annetun direktii-
vin mukaisesti muualla kuin Suomessa suori-
tetut vaatimustenmukaisuuden arvioinnit,
vaatimustenmukaisuuden uudelleenarvioin-
nit, määräaikaistarkastukset ja muut vaati-
mustenmukaisuuden osoittamiseksi suoritetut
toimenpiteet.

Jollei kyse ole 1 §:n 2 momentissa tarkoi-
tetusta vaarallisten aineiden kuljetuksesta,
kuljetukseen käytettävän, kuljetettaviin pai-
nelaitteisiin kuuluvan säiliön ja sen varustei-
den materiaalin on kestettävä -40 ºC:n läm-
pötilaan saakka.

Edellä 2 momentissa tarkoitetusta materi-
aalin kestävyydestä tulee säiliössä olla vaa-
rallisten aineiden kuljetukseen tarkoitettujen
pakkausten ja säiliöiden vaatimustenmukai-
suuden osoittamisesta annetun valtioneuvos-
ton asetuksen 6 §:n 1 momentissa tarkoitetun
vaatimustenmukaisuusmerkinnän ja tarkas-
tuslaitoksen tunnusnumeron jäljessä merkintä
”-40 ºC” tai muu Turvallisuus- ja kemikaali-
viraston hyväksymä merkintä.

24 §

Asiakirjat

Lähettäjän on vaarallista ainetta kuljetetta-
vaksi jättäessään annettava ministeriön ase-
tuksella säädetyissä tapauksissa kuljetuksen

suorittajalle rahtikirja tai vastaava lähetys-
kirja, johon on merkitty säädetyt tiedot kulje-
tettavaksi jätetyistä aineista. Jos vaarallisen
aineen rautatiekuljetusta suurkontissa tai vau-
nussa seuraa merikuljetus, lähettäjän on liitet-
tävä rahtikirjaan tai vastaavaan lähetyskirjaan
IMDG-säännöstön mukainen kontin tai ajo-
neuvon pakkaustodistus.

Junan jokaisella miehistön jäsenellä tulee
olla mukana valokuvalla varustettu henkilö-
todistus, jos ainemäärä vaunussa tai suurkon-
tissa ylittää ministeriön asetuksen liitteen
kohdassa 1.1.3.6 säädetyn määrän.

Kuljetuksen suorittajan on toimitettava mi-
nisteriön asetuksella säädetyt tiedot kuljetet-
tavista vaarallisista aineista liikkuvan kalus-
ton kuljettajalle. Vaihtotyötä varten nämä tie-
dot toimittaa vaihtotyötä suorittava yritys.

Edellä 1 momentissa tarkoitettujen asiakir-
jojen ja 9 §:n 1 momentin 8 kohdassa tarkoi-
tettujen kirjallisten turvallisuusohjeiden tulee
olla mukana kuljetuksen aikana. Edellä 1 ja 3
momentissa tarkoitetut asiakirjat ja vaaditut
turvallisuusohjeet saavat olla myös sähköi-
sessä muodossa, jos tiedon varmistus-, tallen-
nus- ja käsittelymenettelyt täyttävät lainsää-
dännön vaatimukset siten, että tiedon todis-
tusvoima ja saatavuus ovat vastaavat kuin
paperille painettuja asiakirjoja käytettäessä.
Kuitenkin lähettäjän on annettava 1 momen-
tissa tarkoitetut asiakirjat paperisina, jos kul-
jetuksen suorittaja niin vaatii.

Lähettäjän ja kuljetuksen suorittajan on
säilytettävä 1 momentissa tarkoitetut asiakir-
jat vähintään kolmen kuukauden ajan.

28 §

Viranomaiset

Liikenteen turvallisuusvirasto valvoo vaa-
rallisten aineiden rautatiekuljetuksia ja niihin
liittyvää tilapäistä säilytystä. Suomesta lähte-
viä ja Suomeen tulevia vaarallisten aineiden
rautatiekuljetuksia ja niihin liittyvää tilapäistä
säilytystä valvovat myös tulli ja rajavartiolai-
tos kumpikin toimialallaan. Ensisijainen val-
vontavastuu myös tällöin on Liikenteen tur-
vallisuusvirastolla.
— — — — — — — — — — — — —
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30 §

Turvallisuus- ja kemikaaliviraston ja Säteily-
turvakeskuksen oikeus suorituttaa testejä

Turvallisuus- ja kemikaalivirastolla ja Sä-
teilyturvakeskuksella on tarvittaessa ja erityi-
sesti, jos pakkaus tai säiliö särkyessään ai-
heuttaa haittaa tai vaaraa, oikeus suorituttaa
määräämässään laboratoriossa testejä sen
varmistamiseksi, että pakkaus ja säiliö täyttä-
vät säädetyt vaatimukset.

31 §

Henkilöstön koulutus

— — — — — — — — — — — — —
Vaarallisten aineiden kuljetukseen liittyviä

tehtäviä hoitamaan ryhtyvällä on oltava
asianmukainen koulutus, joka tulee varmistaa
aloitettaessa uutta työsuhdetta. Ennen koulu-
tuksen saamista vaarallisten aineiden kulje-
tukseen liittyviä tehtäviä saa hoitaa vain kou-
lutetun henkilön suorassa valvonnassa.
— — — — — — — — — — — — —

31 b §

Erityiskoulutuksessa opetettavat aiheet

Tehtäväkohtaisen 31 a §:n 2 momentissa
tarkoitettujen henkilöstöryhmien koulutuksen
on sisällettävä ainakin seuraavat aihealueet:
— — — — — — — — — — — — —

3) kategorian 2 vaununtarkastajat, kuor-
mausneuvojat ja vastaavia tehtäviä suoritta-
vat henkilöt:

a) vaunujen tekniset tarkastukset;
b) GCU-sopmimuksen mukaiset tekniset

tarkastukset; tätä sovelletaan vain henkilöi-
hin, jotka suorittavat RID-määräysten mukai-
seen kansainväliseen kuljetukseen liittyviä
tarkastuksia;

c) 9 §:n 2 momentissa tarkoitetut tarkas-
tukset; tätä sovelletaan vain henkilöihin,
jotka suorittavat kyseisiä tarkastuksia;

d) poikkeustilanteiden tunnistaminen;
— — — — — — — — — — — — —

32 §

Ratapihojen turvallisuusselvitykset

Jokaisen ratapihalla toimivan rautatieyri-
tyksen on toimitettava VAK-lain 12 §:n 3
momentissa tarkoitettu turvallisuusselvitys
Liikennevirastolle.

Turvallisuusselvityksestä ja sen sisältä-
mästä sisäisestä pelastussuunnitelmasta on
pyydettävä lausunto pelastuslaitokselta ja
elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselta.
Selvitys lausuntoineen on toimitettava Lii-
kenteen turvallisuusvirastolle hyväksyttä-
väksi. Liikenteen turvallisuusviraston on il-
moitettava selvityksen laatijoille turvallisuus-
selvitystä koskevat johtopäätöksensä koh-
tuullisessa määräajassa. Hyväksytty turvalli-
suusselvitys toimitetaan pelastuslaitokselle ja
elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle.

Turvallisuusselvityksen laatijoiden on tar-
kastettava turvallisuusselvitys ja saatettava se
ajan tasalle, jos:

1) ratapihan toiminnassa on tapahtunut
suuronnettomuuksien vaaraa lisäävä muutos;

2) onnettomuus- ja vaaratilanteiden selvit-
telyssä on ilmennyt huomioon otettavia seik-
koja;

3) ratapihan välittömään läheisyyteen liit-
tyvien alueiden kaavoituksessa tapahtuu tur-
vallisuuden kannalta merkittävä muutos;

4) Liikenteen turvallisuusvirasto sitä pyy-
tää.

Liikenneviraston on yhdessä ratapihalla
toimivien rautatieyritysten kanssa arvioitava
riskit sekä tarkastettava ja saatettava turvalli-
suusselvitys ajan tasalle kuitenkin vähintään
joka viides vuosi. Päivitettävästä turvallisuus-
selvityksestä sisäisine pelastussuunnitelmi-
neen on pyydettävä lausunto pelastuslaitok-
selta ja elinkeino-, liikenne- ja ympäristökes-
kukselta. Päivitetty turvallisuusselvitys lau-
suntoineen toimitetaan Liikenteen turvalli-
suusvirastolle hyväksyttäväksi. Päivitetty tur-
vallisuusselvitys toimitetaan Liikenteen
turvallisuusviraston hyväksynnän jälkeen pe-
lastuslaitokselle ja elinkeino-, liikenne- ja
ympäristökeskukselle.

Liikenteen turvallisuusviraston on vähin-
tään joka kolmas vuosi tarkastettava järjestel-
mällisesti ratapihat, joilta edellytetään turval-
lisuusselvitys. Tarkastuksiin on ainakin sisäi-
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sen pelastussuunnitelman osalta kutsuttava
pelastuslaitos ja elinkeino-, liikenne- ja ym-
päristökeskus.

34 §

Onnettomuudet ja niistä tehtävät ilmoitukset

— — — — — — — — — — — — —
Jos vaarallisen aineen kuormauksen, kulje-

tuksen tai purkamisen taikka säiliön sekä ir-
totavaravaunun ja -kontin täytön yhteydessä
sattuu ministeriön asetuksen liitteen kohdassa
1.8.5 tarkoitettu onnettomuus, kuormaajan,
täyttäjän, kuljetuksen suorittajan tai vastaan-
ottajan on kunkin toiminnassaan tapahtu-
neesta onnettomuudesta viipymättä annettava
ministeriön asetuksessa olevan mallin mukai-
nen onnettomuusraportti Liikenteen turvalli-
suusvirastolle ja Onnettomuustutkintakeskuk-
selle. Jos kyseessä on radioaktiivisen aineen
kuljetus, raportti annetaan myös Säteilyturva-
keskukselle. Vaarallisten aineiden kuljetuk-
seen liittyvästä rautatieonnettomuuksien tut-
kinnasta säädetään erikseen.
— — — — — — — — — — — — —

35 §

Ilmoitukset pakkauksen ja säiliön hyväksymi-
sestä

Tarkastuslaitoksen on ilmoitettava vaaral-

listen aineiden kuljetukseen tarkoitetun pak-
kauksen tai säiliön tyyppihyväksymisestä
taikka muusta vastaavasta vaatimustenmukai-
suuden osoittamisesta Turvallisuus- ja kemi-
kaalivirastolle.

Säteilyturvakeskus pitää rekisteriä radioak-
tiivisten aineiden kuljetukseen tarkoitetuista
pakkauksista ja säiliöistä, jotka on tyyppihy-
väksytty tai joiden tyypin vaatimustenmukai-
suus on muuten osoitettu. Muista vaarallisten
aineiden kuljetukseen tarkoitetuista pakkauk-
sista tai säiliöistä rekisteriä pitää Turvalli-
suus- ja kemikaalivirasto.

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä hei-
näkuuta 2011.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan
ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttä-
miin toimiin.

Tämän asetuksen voimaan tullessa voi-
massa olleiden säännösten nojalla annetut
turvallisuusselvitykset jäävät sellaisinaan voi-
maan. Turvallisuusselvitykset on tarkastet-
tava ja saatettava ajan tasalle 32 §:n 3—5
momentin mukaisesti.

Helsingissä 6 päivänä huhtikuuta 2011

Liikenneministeri Anu Vehviläinen

Liikenneneuvos, johtava asiantuntija Seija Miettinen-Bellevergue
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