Inrikesministeriets förordning
om ändring av inrikesministeriets förordning om externa räddningsplaner

I enlighet med inrikesministeriets beslut
ändras i inrikesministeriets förordning om externa räddningsplaner (1286/2019) 4 §, samt
fogas till förordningen en ny 2 a §, som följer:
2a§
Definitioner
I denna förordning avses med
1) bangård de bannätsområden som anges i bilaga 1,
2) allmänheten en eller flera fysiska eller juridiska personer eller, i enlighet med nationell
lagstiftning eller praxis, sammanslutningar, organisationer eller grupper av dessa,
3) den berörda allmänheten sådana registrerade sammanslutningar vars syfte är att främja
områdets natur-, miljö- eller hälsoskydd samt den allmänhet som påverkas eller sannolikt kommer att påverkas av en olycka eller vars intressen berörs av beslutet i ärendet.
4§
Handlingar som ska lämnas in för uppgörande av externa räddningsplaner
Verksamhetsutövaren för sådana produktionsanläggningar och hamnområden som hanterar
och upplagrar farliga kemikalier ska när en säkerhetsrapport och en intern räddningsplan gjorts
upp eller uppdaterats lämna dem till räddningsverket för uppgörande eller uppdatering av en
extern räddningsplan. I fråga om en hamn är hamninnehavaren verksamhetsutövare.
Verksamhetsutövaren för sådana bangårdar som hanterar och upplagrar farliga kemikalier ska
när en intern räddningsplan gjorts upp eller uppdaterats lämna in den för uppgörande eller uppdatering av en extern räddningsplan.
Verksamhetsutövaren för en sådan deponi för utvinningsavfall som medför risk för storolycka
ska lämna räddningsverket en handling över säkerhetsprinciperna för verksamheten, en handling över säkerhetsledningssystemet och en intern räddningsplan för den aktuella deponin för
utvinningsavfall. Verksamhetsutövaren för en kärnanläggning ska lämna räddningsverket en av
Strålsäkerhetscentralen godkänd beredskapsplan för kärnanläggningen. Handlingarna ska lämnas in när de har utarbetats eller uppdaterats.
En verksamhetsutövare inom försvarsförvaltningen ska när en säkerhetsrapport och en intern
räddningsplan gjorts upp eller uppdaterats lämna behövliga uppgifter om dem till räddningsverket för uppgörande eller uppdatering av en extern räddningsplan.
Verksamhetsutövaren ska dessutom lämna de handlingar eller uppgifter som avses i 1–4 mom.
för kännedom till regionförvaltningsverket när de har utarbetats eller uppdaterats.
———
Denna förordning träder i kraft den 20 .
De externa räddningsplaner som gällde vid ikraftträdandet av denna förordning ska fortfarande gälla.

Helsingfors den 20xx

Inrikesminister Maria Ohisalo

Lagstiftningsråd Annika Parsons
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Bilaga 1
BANGÅRDAR
(2 a § 1 mom. 1 punkten)
Bangård
A) Fredrikshamn (Fredrikshamn bangård och Ratapiha keskipiha bangård)

Karta nummer
1

TFÄ-bangårdens gräns
HAILIKARINTIE
SYVÄSATAMANTIE
Signal A ½
(bankilometer O242+O226)
TFÄ-bangårdens gräns
HELSINGINTIE
B) Joensuu

2

TFÄ-bangårdens gräns
Växel V030
(bankilometer 0624+0150)
VANHARAITTI
TFÄ-bangården börjar
Signal P2
(bankilometer 0627+0020)
TFÄ-bangården börjar
Signal O½
(bankilometer 0621+0630)
KUHASALONTIE
C) Kotka (Mussalö bangård)

3

TFÄ-bangården börjar
vid signalen P651
(bankilometer 0243 + 0807)
SIREENIKUJA
D) Kouvola (Kouvolan tavara och Kouvolan lajittelu)
TFÄ-bangårdens gräns
VALVOMONTIE
Spårkorsning Rr 700n
bankilometer 192
3

4

HALKOTARHANTIE
TFÄ-bangårdens gräns
TEHONTIE
UUDISMAANKATU
Signal E 887 och E 888
E) Karleby (Karleby bangård och Yxpila bangård)

5

TFÄ-bangårdens gräns
Signal P539 (bankilometer
551+792)
TFÄ-bangården börjar
vid signalen P548
(bankilometer 548 + 079)
VASAVÄGEN
TFÄ-bangården Yxpila slutar
Växlar V018, V020, V026
HAMNVÄGEN
SILVERSTENSBUKTSVÄGEN
TFÄ-bangården Yxpila börjar
vid primärsignalen E 072 (bankilometer 0552
+ 0672)
NORRALEDEN
TFÄ-bangården Yxpila
- mellanbangården slutar
SILVERSTENSBUKTSVÄGEN
OUTOKUMPUVÄGEN
F) Niirala

6

TFÄ-bangården börjar vid signalen E161
(bankilometer 0557 + 0484)
RAJANTIE
TFÄ-bangården slutar vid trafikplatsen
Niiralan raja (NrLr)
(bankilometer 0554 + 0726)
KUMPULANTIE
G) Uleåborg (Oulu tavara)

7

TFÄ-bangårdens gräns gränsar
till trafikplatsen Oritkari
ÖSTER: TFÄ-bangårdens gräns.
Signal O2
bankilometer 0756 + 0874
JOULUMERKINPOLKU
4

VÄSTER: TFÄ-bangårdens gräns.
Signal N½
bankilometer 0748 + 0616
LIMINGANTIE
TFÄ-bangårdens gräns.
Signal D½
bankilometer 0751 + 0800
RAUTATIENKATU
TAKA-LYÖTYN KATU
H) Riihimäki

8

TFÄ-bangårdens gräns
SILTAKATU
Primärsignaler
P080 och P090
V.I. OKSASEN KATU
LEPOLANKUJA
KUUSELANTIE
NIITTYKUJA
TFÄ-bangårdens gräns
Primärsignal P873
bankilometer 0067 +
0950
I) Sköldvik

9

TFÄ-bangårdens gräns
Slutar vid privatspåren
100, 200 och 300, gränsen
har märkts ut i terrängen
RAJATIE
Signal E051
(bankilometer 54–462)
METSÄPIRTINTIE
J) Tammerfors (Viinikka bangård)

10

TFÄ-bangården börjar vid växeln V456
(bankilometer 0182+0809)
VARIKKOKATU
TFÄ-bangårdens gräns
Växel V293
(bankilometer
0186+0000)
5

K) Åbo

11

TFÄ-bangårdens gräns
0200 + 0020
SKOLGATAN
Växel V001 0198 + 550
TFÄ-bangårdens gräns
ANINGAISBRON
L) Vainikkala

12

TFÄ-bangården slutar på huvudspåret
vid signal E462 (bankilometer 0284 +
0327) och på spåret 453 vid stoppbocken
TFÄ-BANGÅRDEN börjar vid signalen P351
(bankilometer 280 + 224)
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