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LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN ASETUS VAARALLISTEN AINEIDEN KULJETUKSESTA TIELLÄ ANNETUN ASETUKSEN (369/2011) LIITTEIDEN MUUTTAMISESTA
JA LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN ASETUS VAARALLISTEN AINEIDEN KULJETUKSESTA RAUTATIELLÄ ANNETUN LIITTEEN (370/2011) MUUTTAMISESTA
Muutoksilla voimaan saatettaisiin vaarallisten aineiden sisämaankuljetuksia koskevan
direktiivin 2012/45/EU vuoden 2013 muutokset. Säännökset ovat luonteeltaan teknisiä, joilla varmistetaan vaarallisten aineiden ja esineiden turvallinen kuljetus.
Muutoksia on valmisteltu yhteistyössä Liikenteen turvallisuusviraston kanssa. Muutoksia on käsitelty Ad hoc muutos 2013 – jaostossa. Muutokset tulisivat voimaan
1.7.2013.
Nykyisiin VAK-tieasetuksen (369/2013) ja VAK-rautatieasetuksen (370/203) liitteisiin tehtäisiin muun muassa jäljempänä mainittuja muutoksia.
Osa 1:
Vapaaraja – säännöksiin muutoksia (kohta 1.1.3.6)
Standardien soveltaminen ristiriitatapauksissa (kohta 1.1.5)
Uusia määritelmiä (luku 1.2)
Siirtymäsäännökset (luku 1.6)
Tyyppihyväksyntään muutoksia paineastian, säiliön, monisäiliöajoneuvon tai MEGkontin osalta (luku 1.8, kohta 1.8.7.2)
Tunnelirajoituksiin (kohta 1.9.5) muutoksia ja
Turvasäännöksiin (luku 1.10) muutoksia
Osa 2:
Aineiden ja esineiden luokituksiin tarkennuksia, rajauksia, vapautuksia ja lisäyksiä
(uutena mm. paineelliset kemikaalit, sähköiset kaksoiskerroskondensaattori sekä ehdot
joilla Turvallisuus- ja kemikaalivirasto voi viranomaishyväksynnällään rajata esineen
tai aineen luokan 1 (räjähteet) ulkopuolelle (kohta 2.2.1.1.8)
Osa 3:
Taulukossa A joukko uusia nimikkeitä
Uusia ainekohtaisia erityismääräyksiä luvussa 3.3.
Muutoksia rajoitettuihin määriin (luku 3.4) ja poikkeusmääriin (luku 3.5)
Osa 4:
Uutena pelastuspaineastioiden käyttöä koskevat säännökset
Pakkaustapoihin muutoksia ja uusia pakkaustapoja kuten paineellisille kemikaalille
(P206)
Suljettujen kryoastioiden paineentasauslaitteille määräaikaistarkastusten väli 5 vuotta
(P203)
Osa 5:
Muutoksia mm. kollien ja kaasupullojen merkintöihin
Muutoksia vaaran tunnusnumeroihin

2
Perävaunun oranssikilpivaatimus, jos se irrotetaan vetävästä moottoriajoneuvosta kuljetuksen aikana
Rahtikirjamerkinöihin muutoksia
Uudet erityismääräykset kolleille, ajoneuvoille ja konteille, jotka sisältävät jäähdytystai suoja-aineina käytettäviä tukahtumisen vaaraa aiheuttavia aineita (luku 5.5, kohta
5.5.3)
Osa 6:
Pelastuspaineastioiden rakennevaatimukset
Muutoksia merkintävaatimuksiin esim. pullopaketeille ja suurpäällyksille
Rakennevaatimuksiin ja viitestandardeihin muutoksia
Memujen rakennevaatimuksiin muutoksia
Osa 7:
Yhteenkuormauskieltoihin muutoksia, kuorman varmistaminen
Osa 8 (tie):
Sammutinvaatimukset taulukkomuotoon (kohta 8.1.5)
Osa 9 (tie):
Uudet standardiviittauksia sähkökytkentöjen osalta
Uusia vaatimuksia säiliötä kuljettaville EX/III-ajoneuvoille
Osa 20, liite C (tie): Ehdotetaan poistettavaksi luku 20.2.

