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Pöytäkirja
Tieto-osasto / Automaatioyksikkö
11.5.2021

Vaarallisten aineiden kuljetuksesta annettun lain kokonaisuudistus –ohjausryhmän 10. kokous
Aika: tiistai 13.4.2021 klo 9 – 11.20
Paikka: Teams -kokous
Läsnä:

Saara Reinimäki, liikenne- ja viestintäministeriö, pj
Kimmo Kiiski, liikenne- ja viestintäministeriö, varapj
Kirsi Huovinen, maa- ja metsätalousministeriö
Seija Miettinen-Bellevergue, puolustusministeriö
Anna Gau, puolustusministeriö
Jari Talja, puolustusministeriö
Heidi Korpi, Puolustusvoimien logistiikkalaitoksen esikunta
Mirja Palmén, sisäministeriö
Jussi Poutanen, sosiaali- ja terveysministeriö
Pauliina Kanerva, työ- ja elinkeinoministeriö
Miina Grönlund, Liikenne- ja viestintävirasto
Arto Muukkonen, Väylävirasto
Maija Turunen, Väylävirasto
Kari Onninen, Poliisihallitus
Santtu Hellstén, Säteilyturvakeskus
Simo Lehmusmies, Turvallisuus- ja kemikaalivirasto
Leena Ahonen, Turvallisuus- ja kemikaalivirasto
Toni Hytönen, Fintraffic Raide Oy
Merja Vuori, Kemianteollisuus ry
Marjo Viitala, Logistiikkayritysten Liitto ry (Suomen Kaukokiito Oy)
Pauliina Auveri, Posti Oy
Heli Hörkkö, Suomen Huolinta- ja Logistiikkaliitto ry (Schenker Oy)
Ari Herrala, Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry
Kirsti Tarnanen-Sariola, Suomen Satamaliitto ry
Markku Hakala, Satamaoperaattorit ry
Terhi Kuljukka-Rabb, Teknisen Kaupan Liitto ry
Jari Hankala, VR-Yhtymä Oy
Sihteerit
Katja Viertävä, Mari Suominen ja Anu Häkkinen, liikenne- ja
viestintäministeriö
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1 Kokouksen avaus

Pj. Reinimäki avasi kokouksen.

2 Esityslistan hyväksyminen
Esityslista hyväksyttiin.
3 Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen (9. kokous, 9.3.2021)
Pöytäkirja hyväksyttiin.
4 Kimmo Kiiski (LVM): Esitysluonnoksen uudeksi VAK-laiksi esittely ja arviointia; muutoksia
esitysluonnokseen ohjausryhmäkäsittelyn jälkeen
Kiiski (LVM) esitti kiitokset saadusta palautteesta, kommenteista ja
muutosehdotuksista. Sidosryhmiltä kaivataan edelleen tietoa ja palautetta
erityisesti muutosten vaikutusarvioinnin osalta.
VAK-ohjausryhmälle 12.4.2021 toimitetun materiaalin osalta toivotaan, että
erityisesti viranomaistahot kommentoisivat viranomaisia koskevia
luonnoksia
ja
niihiä
liittyviä
perusteluita
antaen
tietoa
käytännönvaikutuksista, resurssivaikutuksista sekä hallinnollisista ja
taloudellisista vaikutuksista.
Kiiski esitteli muutoksia, joita on tehty esitysluonnokseen aikaisempien VAKohjausryhmäkäsittelyiden jälkeen. Säiliökuljetukseen liittyviä tietopykäläluonnoksia ei sisällytetä lausunnolle lähtevään luonnokseen. Tietopykäläluonnosten valmistelu tullaan toteamaan totettamisvaihtoehtokohdassa.
Yleisesti tiedon jakamista ja siihen liittyvää kehitystyötä pidetään tärkeänä,
Kuultiin myös, että EU-hankkeet sisältävät tiedon jakamista, esimerkki eCall
(tiedonsaanti onnettomuuspaikalta).
Todettiin tilapäiseen säilytykseen liittyvät muutokset (aikarajan sijasta
sisäinen pelastussuunnitelma ja tilapäisen säilytyksen vastuuhenkilö), joista
on keskusteltu jo aikaisemmikin. Keskustelun aikana nousi esiin muun
muassa tiedosaannin merkitys eri tahoille ja tarvittavien tietojen, mukaan
lukien riskiarvioiden tärkeys ulkoisten pelastussuunnitelmien laatimisen
kannalta sekä nykyisen turvallisuustason ylläpitäminen. Mainittiin, että
jatkossa sisäinen pelastussuunnitelma vaatimus koskisi myös muita satamia
kuin nykyisiä turvallisuusselvitysvelvoiteen piirissä olevia satamia ja sisäisen
pelastussuunnitelman voi sisällyttää myös muuhun pelastus- tai
varautumissuunnitelmaan.
Vaarallisten aineiden kuljetuslainsäädäntöön liittyvät VAK-tie- ja VAKrautatieonnettomuusselvitykset toimitettaisiin Turvallisuus- ja kemikaalivirastolle. Turvallisuus- ja kemikaalivirasto on kehittänyt onnettomuusselvitysjärjestelmään
ja
laajennus
VAK-rautatielle
antaa
uusia
mahdollisuuksia.
Esitettiin, että puolustusvoimissa tehtävien siiviili ADR-ajolupakokeiden
osalta puolustusvoimat vastaisi kokeiden järjestämisestä ja niiden
valvonnasta. Todettiin hallinnolliset pakkokeinot ja keskusteltiin hallinnollista
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seuraamuksista esimerkiksi markkinavalvonnan osalta. Luonnokseen
sisältyisi
uusi
hallinnollinen
sanktio
ADR-ajolupakokeessa
ja
turvallisuusneuvonantajan kokeessa epärehellisesti toimineelle henkilölle
(koesuoritus hylätään ja kuuden kuukauden karenssi). Käsiteltiin
viranomaistehtäväluonnoksia. Keskustelun aikana nousivat esiin muun
muassa valvonnan määrittelyn tärkeys lainsäädännössä, viranomaisten
valvonta ja niihin liittyvät resurssit, selkeiden säännösten merkitys niin
soveltamisessa kuin valvonnassa ja virhemaksujärjestelmän käyttö.
Pyydettiin palautetta siirtymäsäännösluonnoksista.
Sidosryhmiltä, mukaan lukien viranomaiset, toivotaan edelleen
vaikutusarviointeja,
hallinnollisista
(esimerkiksi
arvio
muutosten
vaikutuksista htv:nä) ja taloudellisista vaikutuksista (esimerkiksi arvio
muutoksen vaikutuksista laskettuina euroina).
5 Sana on vapaa
Informoitiin vaarallisten aineiden kuljetukseen liittyvästä liikenne- ja
viestintäministeriön julkaisusta: Paineastioiden, säiliöiden ja niiden
varusteiden materiaalien murtuminen alhaisissa lämpötiloissa (2021:3,
https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/162979).
Todettiin, että lausunnolla (lausuntopalvelussa.fi) ovat asetusmuutokset,
jotka liittyvät vaarallisten aineiden kuljetuksesta tiellä annettuun VNasetukseen ja vaarallisten aineiden kuljetuksesta rautatiella annettuun
asetukseen. Asetukset tulevat kumoutumaan uuden VAK-lain tulleessa
voimaan.
HE-luonnos toimitettaneen lausunnolle toukokuun 2021 ensimmäisilllä
viikoilla. Muistutettiin, että viranomaistahoilta toivotaan erityisesti
kommentteja 12.4. lähetetystä luonnoksista.
6 Muut asiat

Ei muita asioita.

7 Seuraavan kokouksen ajankohdan päättäminen
Lausuntokierroksen jälkeen järjestetään VAK-ohjausryhmän
Kokousajankohtaan palataan myöhemmässä vaihessa.

kokous.

8 Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja kiitti hyvästä kokouksesta ja saaduista arvokkaista
kommenteista. Pj toivotti hyvää kevään jatkoa ja päätti kokouksen.
Liitteet

Liite esitys VAK-ohjausryhmä kaikki 2021 (sisältää myös 12.4. pidetyn
kokouksen esityksen alkaen diasta 36)

Jakelu

Vaarallisten aineiden kuljetuksesta annettua lakia uudistavan ohjausryhmän
varsinaiset jäsenet
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