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VAK-laki

• Hallitus on antanut esityksen uudeksi VAK-laiksi (HE 220/2021 
vp), jonka on tarkoitus tulla voimaan 1.1.2023. 

Esitys uudeksi laiksi vaarallisten aineiden kuljetuksesta kokoaisi 
edelleen yhteen vaarallisten aineiden kuljetuksen vaatimukset 
neljässä eri liikennemuodossa. Se harmonisoi kaikkien 
kuljetusmuotojen vaarallisten aineiden kuljetuksia koskevan 
sääntelyn yhdeksi lainsäädäntökokonaisuudeksi.
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Tsekkaa HE:n sisältö: 
nykytila, tausta, keskeiset 

ehdotukset, pykäläkohtaiset 
perustelut yms.

https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/KasittelytiedotValtiopaivaasia/Sivut/HE_220+2021.aspx
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Vaarallisten aineiden kuljetus VAK

Kuljetus: 
varsinainen kuljetus
kuljetuksen valmistelu
kuormaaminen ja lastaaminen
purkaminen ja käsittely

Kuljetuksen turvallisuuden (safety) ja turvaamisen (security) 
varmistaminen

Kuljetukseen liittyvät muut toimet: pakkausten/säiliöiden 
tarkastus ja hyväksyminen (tarkastuslaitostoiminta), koulutus, 
kuljettajan ajolupa, ajoneuvon katsastus/hyväksyntä, valvonta



Sopimusten ja määräysten valmistelu kansainvälisissä 
järjestöissä ja organisaatioissa
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HE:n sisältö: 
2.3 Kansainväliset sopimukset
2.4 EU:n lainsäädäntö

sisämaakuljetukset
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VAK turvallisuus
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HE:n sisältö: 
2.2 Kansallinen lainsäädäntö
2.2.3 Muu lainsäädäntö



1. Yleiset säännökset – soveltamisala, rajaukset, määritelmät

2. Yleiset turvallisuusperiaatteet –selvilläolo, huolellisuus, kuljetuskielto

3. Luokitus, merkitseminen ja kuljetustiedot

4. Kuljetuksen ja kuljetusvälineen turvallisuusvaatimukset – kuljetustapa, 
kuorma, lasti, ohjeet onnettomuuden varalta, kuljetusväline (ajoneuvo), luvat ja 
hyväksynnät

5. Pakkauksen, säiliön ja kontin turvallisuusvaatimukset –
vaatimustenmukaisuus ja käyttö, Tukesin säiliö/painelaiterekisteri

6. Tilapäinen säilytys – tilapäisen säilytyksen edellytykset, sisäinen 
pelastussuunnitelma ja vastuuhenkilö, satama-alueen turvallisuusselvitys

7. Matkustaja, matkatavara ja lentoposti – matkustajia kuljettava 
kuljetusväline, matkatavara, postiyrityksen lupa

8. Vaarallisten aineiden kuljetukseen tarvittava koulutus tai pätevyys –
koulutukset + ilmakuljetusten koulutusohjelma ja koulutuksen antaja

9. Ajolupa tiekuljetuksessa – ADR-ajolupa, ADR-koulutus ja koulutuksen antaja
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Uusi VAK-laki sisältö



10. Turvatoimet – yleiset + tie/rautatiekuljetuksen security

11. Kuljetuskiellot ja –rajoitukset – korjausvelvoite ja keskeyttäminen, reitti-
ja tunnelirajoitukset

12. Onnettomuudesta ja vaaratilanteesta tehtävät ilmoitukset ja 
selvitykset

13. Kuljetuksen osapuolten velvollisuudet huolehtia kuljetuksen 
turvallisuudesta 

14. Velvollisuudet huolehtia kuljetettavan painelaitteen 
vaatimustenmukaisuudesta – TPED direktiivi

15. Henkilöstön ammattitaito – työnantajan velvollisuus, TNA:n nimeäminen 
ja nimeämisestä ilmoittaminen Traficomille

16. Turvallisuusneuvonantajan (TNA) tehtävät ja koe

17. Ajoneuvon VAK-ADR-hyväksyntöjä myöntävän ja VAK-ADR-
katsastuksia suorittavan pätevyys

18. Tarkastuslaitokset – laitoksen hyväksyminen ja tehtävät, akkreditointi
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19. Viranomaiset ja viranomaisten tehtävät – valvontaviranomaiset ja 
valvontatehtävät, muut viranomaiset ja viranomaistehtävät

20. Viranomaisten toimivaltuudet - tarkastus-, näytteensaanti- ja 
tutkimusoikeus, oikeus kieltää kuljetus, tietojensaantioikeus, virka-apu

21. Poikkeusluvat ja –säännökset – poikkeuksia koskevat 
määräyksenantovaltuudet Traficomille, poikkeusluvat, viranomaisten ja 
hätäkuljetusten poikkeukset

22. Hallinnolliset turvaamistoimet ja pakkokeinot – lupien peruuttamiset, 
kielto + uhkasakko, teettämisuhka, keskeyttäminen 

23. Seuraamukset – rikos, rikkomus, liikennevirhemaksu, markkinavalvonnan 
seuraamusmaksu

24. Erinäiset säännökset – muutoksenhaku päätöksiin
25. Voimaantulo ja siirtymäsäännökset
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Kiitos
Anu Häkkinen
www.traficom.fi
Twitter: @HakkinenAnu
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