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Nykyinen sääntely
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VAK-turvallisuusselvitys ja sisäinen 
pelastussuunnitelma 

Satama-alue, jos 
kappaletavarana 

kuljetettavien vaarallisten 
aineiden määrä on vuodessa 

yli 10 000 tonnia

Nimetyt ratapihat



Tuleva sääntely
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Tilapäisen säilytyksen paikan 
sisäinen pelastussuunnitelma 

satama-alue

rataverkon 
paikka

Muu tilapäisen
säilytyksen

paikka
Ei 

lento-
paikka



Tilapäinen säilytys ja sisäinen 
pelastussuunnitelma

Toiminnan-
harjoittaja

tekee sisäisen
pelastussuun-

nitelma

-
Vastuuhenki-

lön
nimeäminen

Traficom 
vastaanottaa

sisäisen
pelastus-

suunnitelman

Lausunnolle
sidosryhmille

Traficom tekee
päätökset

lausuntojen
mukaisesti

Pelastuslai-
tokselle

hyödynnet-
täväksi
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- Vaarallisia aineita saa tilapäisesti säilyttää vain paikassa, jolla on sisäinen 
pelastussuunnitelma. Kaikille tilapäisen säilytyksen paikoille määristä riippumatta

- Laadittava ennen toiminnan aloittamista
- Uusittava toiminnan merkittävästi muuttuessa

- Vaarallisia aineita saa tilapäisesti säilyttää vain paikassa, jolla on sisäinen 
pelastussuunnitelma. Kaikille tilapäisen säilytyksen paikoille määristä riippumatta

- Laadittava ennen toiminnan aloittamista
- Uusittava toiminnan merkittävästi muuttuessa



Huomioitava sisäisessä
pelastussuunnitelmassa (uusi vak-asetus)

- onnettomuudet 
rajataan ja 

hallitaan niiden 
seurauksien 

minimoimiseksi 
sekä ihmisten 
terveydelle, 

ympäristölle ja 
omaisuudelle 
aiheutuvien 
vahinkojen 

rajoittamiseksi

- toteutetaan 
tarvittavat 

toimenpiteet 
ihmisten terveyden 

ja ympäristön 
suojaamiseksi 

onnettomuuksien 
seurauksilta

- annetaan 
tarpeelliset tiedot 
asiasta vastaaville 

alueen 
viranomaisille ja 

tarvittaessa 
väestölle ja muille 
alueen yrityksille ja 

laitoksille

- varaudutaan 
onnettomuuden 

jälkien 
korjaamiseen ja 

ympäristön 
puhdistamiseen
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selvitys säilytettävistä 
aineista ja niiden 

vaaraominaisuuksista

suunnitelma 
onnettomuuksissa 

toteutettavista 
toimenpiteistä

hätätilanneharjoitusten 
järjestämiseksi suunnitelma, jonka 

mukaisia harjoituksia on 
järjestettävä säännöllisesti sisäisen 
pelastussuunnitelman toimivuuden 

varmistamiseksi

kuvaus toimenpiteistä, 
joilla torjutaan ennalta 

mahdollisten 
onnettomuuksien 

vaikutuksia ja 
rajoitetaan seuraukset 

mahdollisimman 
vähäisiksi

selvitys tunnistetuista 
onnettomuuksista ja 
niiden vaikutuksista
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Vastuuhenkilön 
nimeäminen

Sisäisen 
pelastussuunnitelman   
sisältö

https://www.traficom.fi/sites/default/files/media/publication/FINAL%20Liite%202%202020.pdf


Vastuuhenkilö kaikille, joilta 
edellytetään sisäinen 
pelastussuunnitelma.

Vastuuhenkilö kaikille, joilta 
edellytetään sisäinen 
pelastussuunnitelma.

ei määritetty tarkkoja  
pätevyysvaatimuksia
ei määritetty tarkkoja  
pätevyysvaatimuksia

Siirtymäaika 18 kuukauttaSiirtymäaika 18 kuukautta

henkilö, joka huolehtii 
säännösten ja määräysten 
noudattamisesta ja hyvästä 

järjestyksestä ja 
ensiapuvälineistä 

henkilö, joka huolehtii 
säännösten ja määräysten 
noudattamisesta ja hyvästä 

järjestyksestä ja 
ensiapuvälineistä 

Vastuuhenkilön
nimeäminen

Vastuuhenkilön
nimeäminen
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Valvonta
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Traficom

Valvonnan
koordinointi

Arviointiryhmä

Kaikki 
kuljetusmuodot, 
lisänä tieliikenne

valvontasuunnitelma

Tukes

Ruokavi-
rasto/

THL

AVI

Rajavartio-
laitos

Tulli

Poliisi

STUK
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Traficom

valvonta

Poliisi

Puolus-
tusvoi-

mat

Tulli

AVI

Rajavar-
tiolaitos

Ruoka-
virasto 

THL

Tukes

STUK

Nykyinen laki Uusi VAK-laki

Puolus
tusvoi-

mat



Traficomin rooli tilapäisen säilytyksen ja sisäisen 
pelastussuunnitelman valvonnassa

Satamatarkastukset kaikissa satamissa, VAK-
turvallisuusselvitykset

Ratapihojen tarkastukset ja järjestelmien auditoinnit

Uutena myös tieliikenne

Pimeä VAK

Tilapäisen säilytyksen paikka ja sisäinen pelastussuunnitelma, 
vastuuhenkilö

Valvontasuunnitelman laatiminen ja kerääminen+kokoaminen
muilta viranomaisilta

Yhteistyö Tukesin kanssa rajapinnan osalta
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Valvonta VAK-satamissa
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Kontit ja 
kuljetusyksiköt

VAK-
turvallisuusselvityksen
toteutuminen

Tilapäinen
säilytys

Merkinnät
ja 
sidonnat

AVI Tulli Poliisi
Sata-
ma

Huolit-
sija

Trafi-
com

raja

VAK-
alueet

Lähtevä ja tuleva 
liikenne



Kiitos!
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