Valtioneuvoston asetus
vaarallisten aineiden maakuljetusten turvallisuusneuvonantajasta annetun valtioneuvoston
asetuksen muuttamisesta

Annettu Helsingissä x päivänä kesäkuuta 2013
—————
Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty liikenne- ja viestintäministeriön
esittelystä,
muutetaan vaarallisten aineiden maakuljetusten turvallisuusneuvonantajasta annetun
valtioneuvoston asetuksen (274/2002) 3 §:n 2 momentin 3 ja 4 kohta, 7 §:n 5 momentti, 10 §:n
1 ja 2 momentti, 11 §, 13 §, 1 liitteen 4 kohta ja 2 liitteen 2 momentin e) kohta,
sellaisina kuin niistä ovat 3 §:n 2 momentin 3 ja 4 kohta ja 10 §: n 1 momentti asetuksessa
264/2009 sekä 1 liitteen 4 kohta asetuksessa 295/2005 seuraavasti:

3§

Turvallisuusneuvonantajan kokeet ottaa
vastaan Liikenteen turvallisuusvirasto.

Turvallisuusneuvonantajan
nimeämisvelvollisuus

10 §

Turvallisuusneuvonantajaa ei kuitenkaan
tarvitse nimetä, jos:
——————————————
3)
toiminnanharjoittajan
vaarallisten
aineiden kuljetukset:
a)
täyttävät
vaarallisten
aineiden
kuljetuksesta tiellä annetun liikenne- ja
viestintäministeriön asetuksen (369/2011)
liitteen A kohdassa 1.1.3 tai 1.7.1.4 taikka
luvussa 3.4 tai 3.5 säädetyt ehdot;
b) ovat a alakohdassa mainitun asetuksen
liitteessä C tarkoitettuja kuljetuksia;
4)
toiminnanharjoittajan
vaarallisten
aineiden kuljetukset täyttävät vaarallisten
aineiden kuljetuksesta rautatiellä annetun
liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen
(370/2011) liitteen kohdassa 1.1.3 tai 1.7.1.4
taikka luvussa 3.4 tai 3.5 säädetyt ehdot; tai
——————————————
7§
Turvallisuusneuvonantajan kokeet
——————————————

Todistus turvallisuusneuvonantajan kokeesta
Liikenteen
turvallisuusvirasto
antaa
liitteessä 3 olevan mallin mukaisen
todistuksen
turvallisuusneuvonantajan
kokeen hyväksytysti suorittaneelle. Jos
suoritettu koe on 4 §:n 2 momentissa tarkoitetulla tavalla rajoitettu tiettyjen vaarallisten
aineiden
kuljetukseen,
todistuksen
rajoitetusta kelpoisuudesta tehdään merkintä
todistuksen otsikkoon. Todistus on voimassa
viisi vuotta todistuksen myöntämisestä.
Liikenteen turvallisuusvirasto pidentää
todistuksen
voimassaoloaikaa
viidellä
vuodella, jos henkilö suorittaa hyväksytysti
turvallisuusneuvonantajan täydennyskokeen
todistuksen viimeisen voimassaolovuoden
aikana.
——————————————
11 §
Todistuksen muuttaminen
Liikenteen
turvallisuusvirasto
voi
hakemuksesta
muuttaa
turvallisuusneuvonantajan todistusta, jos hakija täyttää
todistuksen antamiselle säädetyt edellytykset.
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Jos hakija haluaa laajentaa 4 §:n 2
momentissa tarkoitetulla tavalla rajoitetun
todistuksensa kelpoisuutta, hänen on
suoritettava
uudestaan
turvallisuusneuvonantajan koe koko siinä laajuudessa,
josta hän haluaa todistuksen.

Liikenteen
turvallisuusvirasto
pitää
luetteloa turvallisuusneuvoantajan kokeissa
esitettävistä kysymyksistä ja toimittaa
luettelon säännöllisin väliajoin Euroopan
yhteisöjen komissiolle.
—————

13 §

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä
heinäkuuta 2013.

Kysymysluettelo

Helsingissä x päivänä heinäkuuta 2013

Liikenneministeri Merja Kyllönen
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Liite 1

Turvallisuusneuvonantajan tehtävät:
Turvallisuusneuvonantajan tehtäviin kuuluu seurata:
——————————————
4) että toiminnanharjoittajan henkilöstö on saanut asianmukaisen koulutuksen, josta on
merkintä henkilöä koskevissa asiakirjoissa. Koulutuksessa on otettava huomioon
lainsäädännössä tapahtuneet muutokset;
——————————————
Liite 2

Turvallisuusneuvonantajan kokeisiin kuuluvat aiheet:
——————————————
2. Kuljetusmuotoa koskevat kansalliset ja Euroopan yhteisön säännökset sekä Suomea
sitovien kansainvälisten yleissopimusten ja muiden sopimusten määräykset, jotka koskevat:
——————————————
e)
lähetystapaa ja toimitusehtoja kuten:
- koko kuorma
- irtokuljetus
- kuljetus IBC-pakkauksessa
- konttikuljetukset
- kuljetus kiinteässä ja irrotettavassa säiliössä;
——————————————

