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Standardin EN12972:2018 hyväksyntä käyttöön Suomessa 7060/08.01/2019 

Päätös 

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) on päättänyt hyväksyä käyttöön 
jäljempänä yksilöidyn standardin, joka on jo hyväksytty viitestandardiksi 1.1.2021 
voimaantuleviin ADR/RID 2021 -sopimuksiin. Kyseinen standardi puuttuu 1.1.2019 
voimaantulleista ADR/RID 2019 -sopimuksista ja niihin pohjautuvista Liikenne- ja 
viestintäviraston (jäljempänä Traficom) määräyksistä Vaarallisten aineiden 
kuljetus tiellä (TRAFICOM/82133/03.04.03.00/2019) ja Vaarallisten aineiden 
kuljetus rautatiellä (TRAFICOM/82134/03.04.02.00/2019) (jäljempänä Traficomin 
VAK-määräykset). 

Tukesin päätöksellä Traficomin VAK-määräysten ja RID/ADR-sopimusten liitteiden 
kohdan 6.8.2.6.2 sovellettaviin viitestandardeihin lisätään seuraava standardi, ja 
sen soveltaminen on pakollista 1.1.2022 alkaen. Tukes suosittelee uuden 
standardin käyttöön siirtymistä jo nyt. 

Standardi Otsikko Sovellettavat 
kohdat 

Soveltaminen 

EN 12972:2018 Tanks for transport of 
dangerous goods –  
Testing, inspection and 
marking of metallic 
tanks 

6.8.2.3 1.1.2019 - 
Toistaiseksi 

 
Päätöksen perustelut 

Tukes on lain vaarallisten aineiden kuljetuksesta (719/1994) 6 §:n ja 23 a §:n 
mukainen toimivaltainen viranomainen, jolla on oikeus hyväksyä käyttöön 
standardeja, jotka poikkeavat VAK-määräyksissä määrätyistä viitestandardeista. 
Tukes voi hyväksyä käyttöön standardin, joka on hyväksytty viitestandardiksi 
tuleviin ADR/RID-määräyksiin eikä tästä menettelystä tarvitse toimittaa tietoa YK:n 
Euroopan talouskomission sihteeristölle. 

YK:n Euroopan talouskomissio on antanut tässä päätöksessä yksilöidyn standardin 
käyttöönotosta soveltamisohjeen ”Guideline for the application of EN 12972 
(Tanks for transport of dangerous goods - Testing, inspection and marking of 
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metallic tanks) for compliance with RID/ADR” (ECE/TRANS/WP.15/244, annex II). 
Tämä päätös on soveltamisohjeen mukainen. 

Päätöksen voimassaolo 

Tämä päätös on voimassa 1.7.2021 saakka, jolloin ADR/RID 2021 -sopimus 
saatetaan viimeistään voimaan kansallisesti uusina VAK-määräyksinä. 

Sovelletut säännökset ja määräykset 

Laki vaarallisten aineiden kuljetuksesta (719/1994) 6 § ja 23 a § 
Liikenne- ja viestintäviraston määräys (Traficom) määräys Vaarallisten aineiden 
kuljetus tiellä (TRAFICOM/82133/03.04.03.00/2019), liitteen kohta 6.8.2.7 
Liikenne- ja viestintäviraston määräys (Traficom) Vaarallisten aineiden kuljetus 
rautatiellä (TRAFICOM/82134/03.04.02.00/2019), liitteen kohta 6.8.2.7 
ADR -sopimus 2019, liitteen kohta 6.8.2.7 
RID -sopimus 2019, liitteen kohta 6.8.2.7 
YK:n Euroopan talouskomission soveltamisohje: Guideline for the application of 
EN 12972 (Tanks for transport of dangerous goods - Testing, inspection and 
marking of metallic tanks) for compliance with RID/ADR (ECE/TRANS/WP.15/244, 
annex II), http://www.unece.org/trans/danger/publi/adr/adr_guidelines.html 

Lisätietoja antaa 

 

Ylitarkastaja Simo Lehmusmies, Ammattilaistuotteet -ryhmä 

 

Tämä asiakirja on allekirjoitettu sähköisesti. Allekirjoittajan henkilöllisyyden ja allekirjoituksen ajankohdan voi varmistaa 
allekirjoitusta klikkaamalla ja asiakirjan aitous voidaan todentaa sähköisesti. Jos asiakirjaa muutetaan jälkikäteen, 
allekirjoitus ei ole enää kelvollinen. Sähköinen asiakirja on alkuperäiskappale, eikä allekirjoituksen oikeellisuutta voi 
varmistaa paperitulosteesta. Alkuperäisen sähköisen asiakirjan voi tarvittaessa pyytää Tukesin kirjaamosta. 

 

Liitteet - 

Jakelu Tukesin hyväksymät VAK-tarkastuslaitokset, Traficomin tunnustamat 
kuljetettavien painelaitteiden ilmoitetut laitokset, tukes.fi/vak 

Tiedoksi Traficom, LVM 
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