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Yara Suomi Oy 
Uudenkaupungin tehtaat 
PL 5 
23501 Uusikaupunki 
 

Hakemuksenne 5.6.2020 
 
Poikkeuslupa 3994/08.01/2020 75 % typpihapon kuljettamiseen IBC-pakkauksessa 

Päätös 

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) on päättänyt, että Yara Suomi Oy saa 
kuljettaa 75 % typpihappoa (UN 2031, ei savuava, yli 70 % typpihappoa sisältävä) 
1000 litran metallisissa 31A-tyyppisissä tässä päätöksessä yksilöidyissä IBC-
pakkauksissa maantiellä Suomessa. Poikkeuslupa on voimassa tällä päätöksellä 
30.6.2023 saakka.  

 
Poikkeukset voimassaolevista määräyksistä 

Poiketen vaarallisten aineiden kuljettamista tiellä annetun Liikenne- ja 
viestintävirasto Traficomin määräyksen Vaarallisten aineiden kuljetus tiellä 
(TRAFICOM/82133/03.04.03.00/2019) liitteen kohdan 3.2 pakkaustavan 
määräyksistä, pakkausryhmään I kuuluvaa 75 % typpihappoa saa kuljettaa 
maantiellä IBC-pakkauksessa. Kuljetukseen käytetään päätöksen ehdoissa 
eriteltyjä 1000 litran metallisia 31A-tyyppisiä IBC-pakkauksia VAK/ADR-
kuljetussäiliön sijasta. 

Hakijan tulee muilta osin kuin edellä mainittujen poikkeusten osalta noudattaa 
vaarallisten aineiden kuljetuksesta annetun lain (719/1994) (jäljempänä VAK-laki) 
ja sen nojalla annettuja säännöksiä ja määräyksiä. 

Päätöksen perustelut 

Tukesilla on hakemuksesta oikeus myöntää yksittäistapauksissa poikkeuslupia 
pakkausten ja säiliöiden osalta tarpeelliseksi katsomillaan ehdoilla VAK-lain 23a §:n 
mukaisesti lain tämän nojalla annetuista säännöksistä tai määräyksistä. 

Tukes perustelee päätöstä edellä mainittujen seikkojen ohella seuraavasti: 
 

1. Kemikaali on Yara Suomi Oy:n oma tuote ja sen mahdollisesti 
onnettomuustilanteessa aiheuttamat vaarat ovat yrityksen tiedossa.  

2. IBC-pakkausten käsittely ja kuljettaminen on huomioitu Yara Suomi Oy:n 
riskienhallinnassa eikä toiminnassa edellisten poikkeuslupien aikana ole 

mailto:kirjaamo@tukes.fi


   
  2 (4) 
 

 

Turvallisuus- ja 
kemikaalivirasto 

Helsinki Tampere Rovaniemi Vaihde 029 5052 000 
PL 66 (Opastinsilta 12 B) Yliopistonkatu 38 Valtakatu 2 www.tukes.fi 

kirjaamo@tukes.fi 00521 Helsinki 33100 Tampere 96100 Rovaniemi 
 Y-tunnus 1021277-9 

 

tapahtunut Tukesin tietoon saatettuja onnettomuuksia tai läheltä piti -
tilanteita. 

3. Kuljetukseen käytetään ainoastaan päätöksen ehdoissa eriteltyjä 1000 litran 
metallisia 31A-tyyppisiä IBC-pakkauksia. IBC-pakkauksille tulee tehdä 
määräaikaistarkastukset lainsäädännön edellyttämin määräajoin. 

4. Poikkeusluvan alaiset kuljetukset tapahtuvat ainoastaan Yara Suomi Oy:n 
Uudenkaupungin tehtaan ja Vantaalla sijaitsevan asiakkaan välillä. Kemikaali 
on Yara Suomi Oy:n asiakkaan tuotannon kannalta kriittinen materiaali. 
Kemikaalin pitoisuus ja kemikaalille asetetut laatuvaatimukset edellyttävät 
säännöllisiä pienerätoimituksia, joten säiliökuljetukset eivät ole teknisesti 
mahdollisia eikä niihin vaadittavaa kalustoa ole Suomessa saatavilla. 
Kemikaali valmistetaan pienerinä, koska sitä ei voida varastoida sen rajallisen 
säilyvyyden vuoksi. Huoltovarmuuskeskus on omalla lausunnollaan vuonna 
2016 suosittanut Tukesia myöntämään poikkeusluvan. 

Päätöksen ehdot 

Tämä päätös on voimassa seuraavin ehdoin: 

Pakkaaminen 

1. Kemikaalin kuljettamiseen käytettävien IBC-pakkausten tulee olla seuraavien 
UN-tyyppihyväksyntäpäätösten mukaisia: 

• Valmistaja: Kaucon Oy, tyyppihyväksymistunnus 

31A/Y/valmistusajankohta 

             S/SP-11 60 02-ID/2020 

 
• Valmistaja GWS Finncont Oy, tyyppihyväksyntätunnus: 

                31A/Y/valmistusajankohta 

FIN/TUKES-255/8489/2358 

 
• Valmistaja Finncont Oy, tyyppihyväksyntätunnus: 

                31A/Y/valmistusajankohta 

FIN/VTT07FIT/*/** 

 

* = Pinoamiskokeessa käytetty koekuorma (kg) 

** = Enimmäisbruttomassa (kg) 

 
Rahtikirjan merkinnät (määräysten mukaisten merkintöjen lisäksi): 
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2. Rahtikirjassa tulee olla kuljetuksesta vastaavan turvallisuusneuvonantajan 
yhteystiedot. Turvallisuusneuvonantajan tai hänen sijaisen tulee olla 
tavoitettavissa kuljetustapahtuman aikana. 

3. Rahtikirjassa tulee olla maininta "Tukesin poikkeusluvan dnro 
3994/08.01/2020 alainen vaarallisten aineiden kuljetus". 

4. Rahtikirjan liitteenä on oltava kopio tästä päätöksestä ja kuljetettavan aineen 
käyttöturvallisuustiedotteesta. 

5. Päätöksen liitteenä olevia hakemusdokumentteja ei tarvitse liittää 
kuljetusdokumentteihin siltä osin kuin niiden katsotaan kuuluvan liike- ja 
ammattisalaisuuden piiriin (JulkL 24 §, 20 kohta). 

Yleiset ehdot 

6. Vapaarajojen tai rajoitetun määrän määräysten alaisia kolleja ei saa kuormata 
yhteen näiden kuljetusehtojen mukaisten kollien kanssa. Eri 
varoituslipukkeilla merkittyjä kolleja ei saa kuormata samaan ajoneuvoon tai 
konttiin. 

7. Kuljetuksilla tulee olla nimetyt turvallisuusneuvonantajat riippumatta siitä 
mitä laeilla ja asetuksilla muualla säädetään. 

8. Kuljetusajoneuvon kuljettajalla tulee olla ADR-perusajoluvan lisäksi 
tiedostava koulutus kuljetusehdon mukaisen kuljetuksen käsittelyyn. 

9. Kuljetukseen sovelletaan muuten mitä VAK-laissa ja sen nojalla on säädetty. 

Päätöksen voimassaolo 

Tämä päätös on voimassa enintään 30.6.2023 saakka. 

Muutoksen haku 

Tähän päätökseen tyytymätön voi hakea muutosta Turun hallinto-oikeudelta 
oheisen valitusosoituksen mukaisesti 30 päivän kuluessa päätöksen 
tiedoksisaannista. 

Sovelletut säännökset ja määräykset 

Laki vaarallisten aineiden kuljetuksesta 719/1994 23a § 
Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin määräys Vaarallisten aineiden kuljetus 
tiellä (TRAFICOM/82133/03.04.03.00/2019) Liite A, osa 3 

Lisätietoja antaa 

Ylitarkastaja Simo Lehmusmies, Ammattilaistuotteet -ryhmä 
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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 Hakemus liitteineen 
Valitusosoitus 

Jakelu Hakija 
Poikkeusluvan päätöksen julkaisu www.tukes.fi/vak 

Tiedoksi LVM 
Traficom 
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