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Hakemuksenne 25.4.2021 (hakemusta täydennetty 11.5.2021 ja 30.6.2021). 

Poikkeuslupa 3647/08.01/2021 VAK-kuljetussäiliön käyttöön siirtymäajan 

päättymisen jälkeen  

Päätös 

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) on päättänyt, että yllä mainittu yritys saa 
30.6.2021 päättyneestä siirtymämääräyksestä poiketen kuljettaa vaarallista 
ainetta päätöksessä eritellyillä VAK-kuljetussäiliöllä (jäljempänä säiliö) jäljempänä 
määritellyin ehdoin 19.4.2023 saakka. Säiliön vaarallisen aineen kokonaismäärä ei 
saa ylittää kuljetuksen aikana 1000 litraa. 

Poikkeusluvan kohteet 

Poikkeusluvan alaisissa kuljetuksissa saa kuljettaa vaarallista ainetta taulukossa 1 
eritellyillä säiliöllä kohdassa ”Päätöksen ehdot” määritellyin ehdoin. 

Poikkeusluvan kohde: 

Taulukko 1 Poikkeusluvan kohteet 

Kohteen 
numero 

Säiliön 
valmistusnumero 

Tilavuus (m3) Kuljetettavat aineet Alustan 
rekisterinumero 

1 261 12,5 m3 
(osastojen tilavuudet 

2,5 / 4,8 / 1,8 / 3,4 m3) 
ja peräosassa 300 

litran sakankeräysastia 

Tarkastustodistuksen (Inspecta 
Tarkastus Oy 1251-9275699-

06042020) mukaisesti: 
Öljytisleet N.O.S ja öljytuotteet 

UN1268. 
Dieselöljy, kevyt polttoöljy, raskas 

polttoöljy (rajoituksin) UN1202. 

RPL-321 

Poikkeukset voimassaolevista määräyksistä 

Poikkeusluvan kohteena olevia säiliöitä saa käyttää Liikenne- ja viestintäviraston 
(jäljempänä Traficom) määräyksen Vaarallisten aineiden kuljetus tiellä 

VAK-POIKKEUSLUVAN VOIMASSAOLON VOI TARKASTAA 
OSOITTEESTA: TUKES.FI/VAK → TUKESIN HYVÄKSYMÄT… 
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(TRAFICOM/82133/03.04.03.00/2019, jäljempänä VAK-määräys 2019) liitteen A 
kohdan 1.6.3.0 siirtymämääräyksestä poiketen 30.6.2021 päättyneen siirtymäajan 
jälkeen. 

Traficomin 1.6.2021 voimaantulleessa määräyksessä Vaarallisten aineiden kuljetus 
tiellä (TRAFICOM/443227/03.04.03.00/2020, jäljempänä VAK-määräys) Liite A 
kohdan 1.6.3.0 mukaan muiden aineiden kuin kaasujen kuljetukseen tarkoitettuja, 
ennen 1.8.1992 käyttöönotettuja kiinteitä säiliöitä (säiliöajoneuvoja) ja irrotettavia 
säiliöitä, jotka eivät täytä näiden määräysten vaatimuksia, ei saa käyttää 30.6.2021 
jälkeen. 

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 nojalla annetuista säännöksistä tai määräyksistä. Poikkeuksia 
voidaan myöntää vain, jos poikkeamiseen on erityinen pakottava tarve taikka jos 
säännösten tai määräysten noudattaminen aiheuttaa huomattavaa haittaa. 
Poikkeuksen myöntäminen edellyttää lisäksi, että vaadittava turvallisuus voidaan 
saavuttaa muulla tavoin. 

1. Poikkeuslupa on voimassa ainoastaan päätöksessä eritellyillä VAK-
kuljetussäiliöillä hakijan suorittamissa öljyjätteen kuljetuksissa. Kiinteiden 
öljysäiliöiden huolto- ja tarkastustoiminnassa edellytetään 
säiliörakennetta, joka on moniosastoinen, jonka voi usein ja tarvittaessa 
puhdistaa mekaanisesti jätteestä menemällä säiliöön miesluukkujen 
kautta. 

2. Säiliötä ei käytetä ammattimaiseen polttonesteiden tai muiden 
vaarallisten aineiden jakelutoimintaan. Vaarallisten aineiden kuljetukset 
liittyvät kiinteiden öljysäiliöiden huolto- ja tarkastustoimintaan ja 
kuljetettava aine on huoltotyössä talteenotettua öljyjätettä, jossa on 
epäpuhtautena huollettaviin säiliöihin kerääntynyttä sakkaa. Ajon aikana 
säiliöt on tyhjiä, ei puhdistettuja, lukuunottamatta em. öljyjätettä. 

3. Kuljetuksessa sovelletaan VAK-määräyksen vapaarajoista johdettua 
kuljetuskategorian 3 vaarallisen aineen enimmäismäärää 1000 litraa, jota 
ei saa ylittää kuljetuksen aikana. Säiliökapasitettia saa käyttää 
täysimääräisesti ainoastaan ajoneuvon ollessa paikallaan huolto- ja 
tarkastustyön aikana. 1000 litraa ylittävä määrä kuljetetaan muulla 
kalustolla. 

4. Säiliön käyttö päättyy 19.4.2023 eikä poikkeusluvalle myönnetä jatkoa. 
Hakijan toiminta on suunniteltu päättymään kyseisenä ajankohtana ja 
säiliö poistetaan tuolloin lopullisesti käytöstä vaarallisten aineiden 
kuljetuksesta. 
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Päätöksen ehdot 

Tämä päätös on voimassa seuraavin ehdoin: 

1. Poikkeuslupa koskee ainoastaan päätöksessä eriteltyjä säiliöitä ja hakijan 
niillä suorittamia kuljetuksia poikkeusluvan ehdoin. 

2. Säiliötä ei saa käyttää ammattimaiseen polttonesteiden tai muiden 
vaarallisten aineiden jakelutoimintaan. Säiliötä saa käyttää ainoastaan 
öljysäiliöiden säiliöhuolto- ja tarkastustoiminnassa syntyneen jätteen 
vientiin jäteasemalle. 

3. Säiliön vaarallisen aineen kokonaismäärä ei saa ylittää kuljetuksen aikana 
1000 litraa. Säiliökapasitettia saa käyttää täysimääräisesti ainoastaan 
ajoneuvon ollessa paikallaan huolto- ja tarkastustyön aikana. 

4. Säiliöillä tulee olla voimassa oleva VAK-määräaikaistarkastus. 

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

6. Rahtikirjan liitteenä on oltava kopio tästä päätöksestä. 

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

Päätöksen voimassaolo 

Tämä päätös on voimassa enintään 19.4.2023 saakka. 

Muutoksen haku 

Tähän päätökseen tyytymätön voi hakea muutosta Pohjois-Suomen 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 1, kohta 1.6.3.0 
(kumottu) 
Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin määräys Vaarallisten aineiden kuljetus 
tiellä (TRAFICOM/443227/03.04.03.00/2020), liite A, osa 1, kohta 1.6.3.0 

Lisätietoja antaa 

Ylitarkastaja Simo Lehmusmies, Ammattilaistuotteet -ryhmä 
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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. 

Liitteet Hakemus ja lisäselvitykset liitteineen (Liite 1-3) 
Valitusosoitus 

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

Tiedoksi LVM 
Traficom 
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