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Hakemuksenne 22.6.2021 

Poikkeuslupa lumensulatuslaitteen Trecan PD-80 polttoainesäiliölle 5602/08.01/2021 

Päätös 

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) on päättänyt, että Espoon kaupunki saa 
käyttää jäljempänä määritellyssä Trecan PD-80 lumensulatuslaitteessa (jäljempänä 
laite) tässä päätöksessä eriteltyä polttoainesäiliötä, vaikkei sitä ole hyväksytty 
vaarallisten aineiden kuljettamiseen Suomessa. Kyseessä oleva polttoainesäiliö on 
kiinteä osa laitteen rakennetta. 

Tämä poikkeuslupa on jatkolupa poikkeusluvalle 3708/08.01/2019, joka on 
päättynyt 1.5.2021. Nyt myönnetty jatkoaika poikkeusluvalle on voimassa 1.5.2023 
saakka. Tätä pidemmän voimassaolon edellytyksenä hakijan tulee päätöksen 
voimassaolon loppuun mennessä toimittaa Tukesille uusi hakemus sisältäen 
selvityksen poikkeusluvan kohteena olevan laitteen käytöstä, huollosta ja 
mahdollisista turvallisuuteen vaikuttavista seikoista. Tukes päättää tuolloin 
uudelleen poikkeusluvan jatkamisesta. 

Poikkeusluvan kohteena oleva laite 

Trecan PD-80 lumensulatuslaite (laitteen kuvat liitteessä 2) 
Valmistenumero (VIN): 2T9TH94E4E0159194 
Valmistusvuosi: 1/2014 
Valmistaja: Trecan Combustion Limited 
Säiliön tilavuus: 2933 L 
Laitteen omistaja ja käyttäjä: Espoon kaupunki 

Poikkeukset voimassaolevista määräyksistä 

Poikkeusluvan kohteena olevan laitteen käyttövoimana käytettävälle 
polttoaineelle tarkoitetun polttoöljysäiliön rakenne saa poiketa Liikenne- ja 
viestintävirasto Traficomin määräyksen Vaarallisten aineiden kuljetus tiellä 
TRAFICOM/443227/03.04.03.00/2020) (jäljempänä VAK-määräys) liitteen A luvun 
6.8 kiinteiden säiliöiden määräyksistä siten, ettei säiliön tarvitse olla 

VAK-POIKKEUSLUVAN VOIMASSAOLON VOI TARKASTAA 
OSOITTEESTA: TUKES.FI/VAK → TUKESIN HYVÄKSYMÄT… 
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polttoaineiden kuljetukseen hyväksytty, mutta sen tulee täyttää valmistusmaassa 
(Kanada) sille asetetut rakennemääräykset ja VAK-määräyksen muut vaatimukset. 
Laitteen polttoainesäiliö on rakennettu valmistajan paikalliset vaatimukset 
täyttäväksi ja se ei siten täysin vastaa eurooppalaisia vaatimuksia. Laitteen 
polttoainesäiliölle ei tehdä luvun 6.8 mukaisia VAK-tarkastuslaitoksen suorittamia 
määräaikaistarkastuksia, vaan ne korvataan Espoon kaupungin tekemällä 
säännöllisellä kunnontarkkailulla. 

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 23 a 
§:n mukaisesti tämän lain nojalla annetuista säännöksistä tai määräyksistä. 

Laitteella voidaan selvittää lumensulatuslaitteiden soveltuvuutta Suomessa 
vallitseviin olosuhteisiin. Poikkeuslupa koskee ainoastaan pilottikäytössä olevaa 
päätöksessä yksilöityä laitetta. Laitteen käytöllä on mahdollista vähentää 
kuormaajien ja kuorma-autojen edestakaista liikettä aurattavilla alueilla ja niihin 
johtavilla teillä, joten laitteen käytön hyödyt liikenneturvallisuuden näkökulmasta 
saattavat olla merkittävät. 

Alkuperäisen poikkeusluvan hakemuksen liitteenä toimitetuista laitteen 
rakennetta ja valmistusta koskevissa dokumenteista käy ilmi, että laitteen 
valmistajalla on ISO 9001:2008 -sertifioitu laatuhallintajärjestelmä 
lumensulatuslaitteiden suunnittelulle ja valmistukselle. Valmistajalla on 
kanadalaiset CWB:n (Canadian Welding Bureau) myöntämät 
hitsausmenetelmähyväksynnät ja hitsaajapätevyystodistukset. 

Laitteen polttoainesäiliö on tilavuudeltaan suurempi kuin 1500 litraa, joten sen 
tapauksessa ei voida soveltaa VAK-määräyksen polttoaineen kuljetukseen liittyviä 
kohdan 1.1.3.3 vapautuksia kiinteille polttoainesäiliöille, jotka ovat yhteydessä 
ajoneuvon moottoriin ja/tai apulaitteeseen. Tämän johdosta laitteen 
polttoainesäiliön tulisi täyttää VAK-lain ja sen nojalla säädettyjen säännösten ja 
määräysten kuten VAK-määräyksen mukaiset vaarallisten aineiden kuljetukseen 
käytettävän säiliön vaatimukset. 

Laitteen polttoainesäiliön rakenteeseen liittyvät onnettomuusmahdollisuudet 
liittyvät pääasiassa laitteen siirron tai käytön yhteydessä mahdollisiin 
liikenneonnettomuuksiin, laitteen kaatumiseen tai ulkopuolisen laitteen 
aiheuttamiin törmäyksiin. Pitkällä aikavälillä myös korroosio, kuluminen ja 
rakenteiden mekaaninen väsyminen tulee ottaa huomioon. 

Säiliöiden kunto ja kestävyys kuljetuksen aiheuttamia rasituksia vastaan arvioidaan 
säiliön tyhjennyksen yhteydessä tehtävillä silmämääräisellä tarkastuksella. 
Säiliöille on tehtävä perusteellinen puhdistus ja sisä- ja ulkopuolinen tarkastus 
vähintään kerran vuodessa. Näin varmistutaan siitä, että säiliön rakenne on ehjä ja 
tiivis. Loiskelevyillä vähennetään liikkeellelähdöissä ja äkkipysäytyksissä säiliön 
seinämiin aiheutuvaa rasitusta. 
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Törmäysriskien minimoimiseksi säiliö on sijoitettu matalalle laitteen 
runkorakenteen etuosan suojaan ja säiliö on kaksivaippainen. Säiliön muoto, 
kaksivaippaisuus ja sijoittelu rungon suojaan minimoivat törmäyksen, työkoneen 
törmäyksen tai muun liikenneonnettomuuden aiheuttaman polttoainevuodon 
riskin. Kaksivaippainen rakenne suojaa myös sisävaipan vuodolta.  

Hakija sitoutuu toimimaan vastuullisesti ja toiminnallaan minimoimaan laitteen 
käytön, huollon, säilytyksen ja kuljettamisen riskit sekä varautumaan huolellisesti 
mahdollisiin onnettomuustilanteisiin ennalta siten että minimoidaan riskit ja 
mahdollisten onnettomuustilanteiden johdosta aiheutuvat haitalliset vaikutukset 
ihmisille, omaisuudelle ja ympäristölle.  

Säädösten teknisiä määräyksiä vastaava kuljetuksen turvallisuustaso voidaan 
katsoa saavutettavan, kun tässä päätöksessä mainitut ehdot täytetään. 

Päätöksen ehdot 

Poikkeuslupa koskee laitteeseen kiinteästi asennettua, alkuperäistä 
polttoainesäiliötä. Hakijan tulee muilta osin kuin edellä mainittujen poikkeusten 
osalta noudattaa VAK-lain ja sen nojalla annetuista säännöksiä ja määräyksiä. 
Hakijan tulee huolehtia siitä, että laite vastaa muilta kuin poikkeusluvan hakemisen 
kohteena olevilta ominaisuuksiltaan vastaaville laitteille voimassa olevia CE -
merkintävaatimuksia yms. 

Tämä päätös on voimassa seuraavin ehdoin: 

1. Laitteen polttoainesäiliön tulee olla varustettu ylitäytönestimellä. 

2. Laitteessa on oltava mukana VAK-määräyksen liitteen A luvun 5.4.3 
kirjalliset turvallisuusohjeet, kaksi 2 kg:n sammutinta sekä rahtikirja 
kuljetettavasta polttoainemäärästä sekä muut VAK-määräyksen luvun 8.1 
mukaiset kuljetusyksikössä mukana pidettävät varusteet. 

3. Laite on merkittävä VAK-määräyksen liitteen A luvun 5.3 mukaisin 
polttoöljyn edellyttämin suurlipukkein ja oranssikilvin, joissa on vaaran 
tunnusnumero ja YK-numero. 

4. Kuljetuksen suorittaja on Espoon kaupunki. 

5. Rahtikirjassa tulee olla maininta "Tukesin poikkeusluvan Tukes 
[päätöksen numero] alainen vaarallisten aineiden kuljetus".  

6. Laitteen mukana on oltava kopio tästä päätöksestä sekä laitteen 
alkuperäisestä poikkeuslupapäätöksestä liitteineen (8356/37/2014). 

7. Polttoainesäiliöille on tehtävä silmämääräinen tarkastus aina 
tyhjennyksen ja puhdistuksen yhteydessä. Säiliöt on tyhjennettävä 
kokonaan, puhdistettava ja tarkastettava sisä- ja ulkopuolelta vähintään 
kerran vuodessa. Jos säiliöissä havaitaan kuljetuksen turvallisuutta 
vaarantavaa korroosiota tai muuta rakenteen heikkenemistä, säiliö on 
poistettava käytöstä ja tästä on tehtävä kirjallinen ilmoitus Tukesille. 
Viimeisimmästä tarkastuksesta on oltava pöytäkirjakopio laitteen 
mukana. 
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Yleiset ehdot 

8. Hakijan tulee päätöksen voimassaolon loppuun mennessä toimittaa 
Tukesille selvitys poikkeusluvan kohteena olevan laitteen käytöstä, 
huollosta ja mahdollisista turvallisuuteen vaikuttavista seikoista. 

9. Laitetta siirtävän ajoneuvon kuljettajalla on oltava ADR-säiliöajoluvan 
lisäksi tiedostava koulutus päätöksen mukaisen kuljetuksen turvalliseen 
käsittelyyn. 

10. Poikkeusluvan alaisilla kuljetuksilla tulee olla nimetyt 
turvallisuusneuvonantajat riippumatta siitä mitä laeilla ja asetuksilla 
muualla säädetään. 

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

Päätöksen voimassaolo 

Tämä päätös on voimassa enintään 1.5.2023 saakka. 

Muutoksen haku 

Tähän päätökseen tyytymätön voi hakea muutosta Helsingin 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/443227/03.04.03.00/2020) Liite A, luku 6.8 

Lisätietoja antaa 

Ylitarkastaja Simo Lehmusmies, Ammattilaistuotteet -ryhmä 

Allekirjoitukset 

Tämän päätöksen on ratkaissut ryhmäpäällikkö Kurt Kokko ylitarkastaja Simo 
Lehmusmiehen esittelystä. 

Päätös 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. 
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Liitteet Hakemus liitteineen (LIITE 1) 
Laitteen kuvat (LIITE 2) 
Valitusosoitus 

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

Tiedoksi LVM 
Traficom 
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