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VAARALLISTEN AINEIDEN KULJETUKSIA KOSKEVIEN ERILLISSOPIMUSTEN
VOIMAANSAATTAMINEN:
1)VAARALLISTEN TAVAROIDEN KANSAINVÄLISISTÄ TIEKULJETUKSISTA TEHDYN EUROOPPALAISEN SOPIMUKSEN A LIITTEEN 1.5 LUVUN MUKAISTEN MONENKESKISTEN ERILLISSOPIMUSTEN M324 JA M325 VOIMAANSAATTAMINEN
2) KANSAINVÄLISIÄ RAUTATIEKULJETUKSIA KOSKEVAN YLEISSOPIMUKSEN
(COTIF) VAARALLISTEN AINEIDEN RAUTATIEKULJETUKSIA KOSKEVAN LIITTEEN C (RID) LUVUN 1.5 MUKAISTEN MONENKESKISTEN ERILLISSOPIMUSTEN
RID 1/2020 JA 2/2020 VOIMAANSAATTAMINEN

Koronavirus (COVID 19) tilanteesta johtuen vaarallisten tavaroiden kansainvälisistä tiekuljetuksista tehdyn eurooppalaisen sopimuksen (ADR-sopimus) ja kansainvälisiä rautatiekuljetuksia koskevan yleissopimuksen (COTIF-sopimuksen) eri osapuolet valmistelivat niin sanotut
erillissopimukset, joiden ehtojen mukaisesti sallitaan ADR-ajoluvan, ADR ja RID -turvallisuusneuvonantajien todistusten, junavaunujen ja ajoneuvojen säiliöiden vaatimustenmukaisuuden
hyväksyntöjen ja vaarallisten aineiden kuljetukseen (VAK) käytettävän ajoneuvon hyväksynnän voimassaolon pidentämiset poikkeuksellisesti vuonna 2020.
Sopimuksilla pyritään takaamaan vaarallisten aineiden kuljetusten jatkuvuus vaatimustenmukaisina tilanteissa, joissa koronaviruksen takia koulutusta ja koetta ei järjestettäisi taikka säiliöiden määräaikaistarkastuksia tai ajoneuvojen VAK-katsastusta ei voitaisi suorittaa, kun voimassaolevien ADR-ajolupien, todistusten ja hyväksyntöjen voimassaolo päättyy eikä uusiminen ole mahdollista.
Liikenne- ja viestintävirasto on allekirjoittanut erillissopimukset (M324, M325, 1/2020 ja
2/2020) 30.3.2020 Suomen puolesta vaarallisten aineiden kuljetuksesta annetun lain (719/1994)
6 §:n 4 momentin perusteella. Erillissopimusten voimaansaattamisesta säädetään valtioneuvoston asetuksilla (perustuslain 80 ja 95 §).
Asetukset olisi tarkoitettu tulemaan voimaan 3 päivänä huhtikuuta 2020.
1 T a u sta
1.1

ADR-ja RID-määräykset ja erillissopimukset

Vaarallisten tavaroiden kansainvälisistä tiekuljetuksista vuonna 1957 tehty eurooppalainen sopimus (SopS 23/1979, ADR-sopimus) tuli voimaan Suomessa vuonna 1979.

ADR-sopimuksen 4 artiklan 3 kohdan mukaisesti sopimuspuolilla on oikeus kahden- tai monenkeskisin sopimuksin (erillissopimuksin) sallia, että vaarallisia tavaroita voidaan kuljettaa
ADR-määräyksistä poiketen edellyttäen, että ADR-määräyksiä vastaava turvallisuustaso säilytetään. ADR-sopimuksen A liitteen 1.5 luvun mukaisesti poikkeus ADR-määräyksistä voidaan
sopia enintään viiden vuoden määräajaksi. ADR-maat tekevät useita erillissopimuksia vuosittain. Allekirjoitettua erillissopimusta voidaan soveltaa niissä kansainvälisissä ADR-kuljetuksissa niiden ADR-maiden välillä, jotka ovat allekirjoittaneet kyseisen erillissopimuksen.
Kansainvälisiä rautatiekuljetuksia koskevan yleissopimuksen (COTIF, SopS 52/2006) vaarallisten aineiden rautatiekuljetuksia koskevan liitteen C määräyksillä (RID-määräyksillä) määrätään vaarallisten aineiden kansainvälisistä rautatiekuljetuksista niiden kansainvälinen rautatiekuljetusjärjestön (OTIF) jäsenvaltioiden välillä, jotka soveltavat RID-määräyksiä. RID-määräyksen 1.5 luvun mukaisesti RID-maiden toimivaltaiset viranomaiset voivat sallia määräaikaisesti kuljetusten tapahtuvan alueellaan RID-määräyksistä poiketen (erillissopimus) edellyttäen,
että sama turvallisuustaso säilytetään kuin mitä saavutettaisiin RID-määräyksiä noudattamalla.
Vaarallisten aineiden kuljetuksesta annetun lain (719/1994, VAK-laki) 6 §:n 4 momentin nojalla
Suomessa tehtyä tai hyväksyttyä ADR-erillissopimusta tai RID-erillissopimusta saa soveltaa
myös kansallisissa tiellä ja rautatiellä tapahtuvissa vaarallisten aineiden kuljetuksissa.
1.2

Turvallisuusneuvonantajan todistus (M324 ja RID 1/2020) ja ADR-ajolupa (M324)

VAK-kuljettajalla on oltava vaarallisten aineiden kuljetukseen oikeuttava ADR-ajolupa. Myönnetty ADR-ajolupa on voimassa viisi vuotta. Nyt voimaansaatettavan ADR-erillissopimuksen
M324 (Driver training certificates in accordance with 8.2.2.8.2 of ADR and safety adviser certificates in accordance with 1.8.3.7 of ADR) mukaisesti ADR-ajoluvan voimassaoloaikaa pidennettäisiin, jos ajolupaan merkitty viimeinen voimassaolopäivä olisi aikavälillä 1.3.2020 1.11.2020. ADR-ajolupa olisi kuitenkin voimassa 30.11.2020 saakka erillissopimuksen mukaisesti. Erillissopimuksella pidennetyn ADR-ajoluvan voimassaoloa voidaan jatkaa viidellä vuodella alkuperäisestä todistuksen voimassaolon päättymispäivästä, jos kuljettaja käy koulutuksen
ja suorittanut kokeen hyväksytysti ennen 1.12.2020.
Yritysten ja muiden organisaatioiden, joiden toiminnalla on vaikutusta vaarallisten aineiden
kuljetusten turvallisuuteen, on nimettävä turvallisuusneuvonantajaksi (TNA). Todistus turvallisuusneuvonantajan kokeesta (TNA-todistus) on voimassa viisi vuotta. ADR-erillissopimus
M324 sisältää myös TNA-todistusten voimassaolon pidentämisen marraskuun 2020 loppuun
saakka. Erillissopimus RID 1/2020 (Multilateral Agreement RID 1/2020 under section 1.5.1
RID concerning safety adviser certificates in accordance with 1.8.3.7 RID) pidentäisi vastaavasti VAK-rautatiekuljetuksiin liittyvien turvallisuusneuvonantajien TNA-todistuksia vastaavalla tavalla. Erillissopimuksia voidaan soveltaa niihin TNA-todistuksiin, joiden viimeinen voimassaolopäivä osuu aikavälille 1.3.2020 - 1.11.2020. Erillissopimuksella pidennetyn TNA-todistuksen voimassaoloaikaa voidaan pidentää viidellä vuodella alkuperäisestä voimassaolon
päättymispäivästä, jos TNA-todistuksen haltija suorittaa hyväksytysti TNA-täydennyskokeen
ennen 1.12.2020.
Erillissopimusten M324 ja RID 1/2020 sisältöihin ei ole mahdollista vaikuttaa. Molemmat sopimukset päättyvät 1 päivänä joulukuuta vuonna 2020. ADR-maista erillissopimuksen M324
ovat allekirjoittaneet 26.3.2020 mennessä Luxemburg (laatijamaa) Saksa, Itävalta, Norja,
Ranska, Irlanti, San Marino, Alankomaat, Tšekin tasavalta, Sveitsi, Iso-Britannia, Espanja, Slovakia, Kreikka, Belgia, Italia, Latvia, Unkari, Romania, Ruotsi ja Puola. RID 1/2020 erillissopimus on allekirjoitettu 25.3.2020 mennessä Alankomaissa (laatijamaa) Norjassa, Ranskassa,
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Itävallassa, Luxemburgissa, Saksassa ja Iso-Britanniassa, Tšekin tasavallassa, Slovakiassa, Latviassa, Unkarissa, Espanjassa, Tanskassa ja Ruotsissa ja Italia. Suomen puolesta erillissopimukset on allekirjoittanut Liikenne- ja viestintäviraston pääjohtajan sijainen, verkostojohtaja Jarno
Ilme 30.3.2020.
1.3

Säiliöiden vaatimustenmukaisuustodistus (M325 ja RID 2/2020) ja VAK-ajoneuvon
hyväksymistodistus (M325)

VAK-kuljetuksessa käytettävien säiliöiden vaatimustenmukaisuus on osoitettava. ADR- tai
RID-määräysten mukaisesti hyväksytyt säiliöt on tarkastettava määräajoin. Vaatimustenmukaisuuden osoittamiseksi määräaikaistarkastuksista annetaan todistus. Nyt voimaansaatettava erillissopimus M325 (Periodic or intermediate inspections of tanks in accordance with 6.8.2.4.2,
6.8.2.4.3, 6.8.3.4.6, 6.8.3.4.12, 6.9.5.2 and 6.10.4 of ADR, and certificate of approval for vehicles in accordance with 9.1.3.4 of ADR) ja erillissopimus RID 2/2020 (Agreement concerning
periodic or intermediate inspections of tanks in accordance with 6.8.2.4.2, 6.8.2.4.3, 6.8.3.4.6,
6.8.3.4.12, 6.9.5.2 and 6.10.4 of RID) liittyvät VAK-kuljetussäiliöiden tarkastuksesta (määräaikaistarkastus tai välitarkastus) annetun todistuksen voimassaolon pidentämiseen elokuun
2020 loppuun saakka. Jos VAK-säiliön todistuksen voimassaolo on umpeutumassa ajanjakson
1.3.2020 - 1.8.2020 aikana, erillissopimukset M324 ja RID 2/2020 jatkaisivat todistuksen voimassaoloa 30.8.2020 saakka. VAK-säiliöiden tarkastukset tulee tehdä ennen 1.9.2020.
Pääsääntöisesti VAK-kuljetukseen käytettävän ajoneuvon on täytettävä VAK-vaatimukset.
Vaatimustenmukaisuus osoitetaan VAK-hyväksynnällä (hyväksymistodistus vaarallisia aineita
kuljettavalle ajoneuvolle) ja vuosittain tehtävällä VAK-katsastuksella. ADR-erillissopimus
M325 jatkaisi automaattisesti VAK-kuljetukseen käytettävän ajoneuvon katsastuksesta annetun
todistuksen voimassaoloa 30.8.2020 saakka. Erillissopimus koskee todistuksia, joiden voimassaolo päättyisi 1.3.2020 - 1.8.2020 aikana.
Erillissopimusten sisältöön ei ole mahdollista vaikuttaa. Molemmat erillissopimukset olisivat
voimassa 1.9.2020 saakka. ADR-maista erillissopimuksen M325 ovat allekirjoittaneet
26.3.2020 mennessä Luxembourg (laatijamaa), Norja, Ranska, Saksa, Itävalta, Espanja, Sveitsi,
Slovakia, Kreikka, Slovenia, Belgia, San Marino, Italia, Unkari, Ruotsi ja Tšekin tasavalta. RID
2/2020 erillissopimuksen ovat allekirjoittaneet 25.3.2020 mennessä Luxemburg (laatijamaa),
Norja, Ranska, Saksa, Itävalta, Sveitsi, Unkari, Espanja, Ruotsi, Belgia ja Italia. Suomen puolesta erillissopimukset on allekirjoittanut Liikenne- ja viestintäviraston pääjohtajan sijainen,
verkostojohtaja Jarno Ilme 30.3.2020.
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Va i ku tu kse t

Koronaviruksesta aiheutunut poikkeuksellinen tilanne voi hankaloittaa sekä kansainvälisiä että
kansallisia VAK-kuljetuksia. Erillissopimuksilla pyritään takaamaan vaatimustenmukaisten
VAK-kuljetusten jatkuminen myös tässä poikkeuksellisessa tilanteessa.
On mahdollista, että ADR-ajolupakoulutuksia, ADR-ajolupakokeita ja TNA-kokeita ei pystytä
järjestämään. Myös VAK-katsastusten ja VAK-säiliöiden tarkastuksiin liittyy samanlaisia epävarmuuksia. ADR-ajolupia umpeutuu useita satoja kuukausittain. TNA-todistusten voimassaolo
on päättymässä noin parin sadan todistuksen osalta loppuvuonna. VAK-katsauksia voivat tehdä
vain ne henkilöt, joilla on lupa tehdä VAK-katsastuksia. Myös VAK-säiliötarkastuksia tekevien
henkilöiden määrä on rajallinen. Tarkastettavien säiliöiden määrä ei pystytä arvioimaan, koska
kaikkia VAK-säiliöitä ei tarvitse rekisteröidä Turvallisuus- ja kemikaaliviraston säiliörekisteriin.
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Erillissopimukset sallivat sen, että myönnetyt luvat, hyväksynnät ja todistukset ovat voimassa
poikkeusjärjestelyin Suomessa ja muissa erillissopimuksen allekirjoittaneissa maissa.
RID-erillissopimuksilla ei ole käytännön vaikutusta Ahvenanmaalla, koska Ahvenanmaalla ei
ole raideliikennettä.
Erillissopimuksilla ei muuteta ADR-ajoluvan koulutusvaatimuksia ja kokeen läpäisykriteereitä
tai TNA-todistusten myöntämisen kriteereitä. Erillissopimukset eivät myöskään vaikuta VAKkatsastusten ja VAK-säiliöiden tarkastuksiin liittyviin kriteereihin. Ainoastaan erillissopimusten mukaisesti voimassaolevien ajolupien, hyväksyntöjen ja todistusten voimassaoloa jatkettaisiin. Poikkeusjärjestelyin pyritään turvaamaan vaatimustenmukaisten VAK-kuljetusten jatkuminen.
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A sia n kä si tte ly

Usea taho on ollut yhteydessä Liikenne- ja viestintävirastoon sekä liikenne- ja viestintäministeriöön ja toivonut ADR-erillissopimusten allekirjoittamista. Asian kiireellisyydestä johtuen erillistä lausuntokierrosta erillissopimusten allekirjoittamisesta ei voida järjestää. Erillissopimusten
voimaansaattamisesta ja Ahvenanmaan kuulemisesta on oltu yhteydessä ulkoministeriöön ja oikeusministeriöön.
Liikenne- ja viestintävirasto allekirjoittaa erillissopimukset. Allekirjoittamalla erillissopimukset
Suomi tulee osapuoleksi asiaa koskevissa vaarallisten aineiden tie- ja rautatiekuljetuksia koskevissa erillissopimuksissa. Valtioneuvosto päättää erillissopimusten voimaansaattamisesta valtioneuvoston asetuksella.
Suomen säädöskokoelmasta annetun lain (188/2000) 9 §:ssä säädetään valtiosopimuksen julkaisemisesta muuten kuin sopimussarjassa. Tarkoituksena on julkaista liikenne- ja viestintäministeriön ilmoitus erillissopimuksista (M324 ja M326, RID 1/2020 ja RID 2/2020) Suomen säädöskokoelman sopimussarjassa. Ilmoituksen mukaan erillissopimukset olisivat nähtävissä ja
saatavissa Liikenne- ja viestintäviraston kotisivuilla. Virasto antaa erillissopimuksista tietoja
suomeksi ja ruotsiksi.
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T o imiv a ltu u d e t

Liikenne kuuluu Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 4 artiklan mukaan jaettuun
toimivaltaan. Vaarallisten aineiden sisämaakuljetuksista on annettu Euroopan parlamentin ja 3
neuvoston direktiivi (2008/68/EY, VAK-direktiivi). Euroopan unioni on COTIF-sopimuksen C
liitteen RID-määräysten osapuoli. VAK-direktiivin myötä toimivalta myös ADR-sopimuksen
osalta on siirtynyt Euroopan unionille. Erillissopimuksia koskeva periaate, jonka mukaan jäsenvaltiot voivat tehdä erillissopimuksia, on myös VAK-direktiivissä.
VAK-lain 6 §:n 4 momentin nojalla Liikenne- ja viestintävirasto voi tehdä teknisluonteisen erillissopimuksen.
Tieliikenne ja raideliikenne kuuluvat Ahvenanmaan toimivaltaan. Itsehallintolain 59 §:n 1 momentin mukaan Ahvenanmaan maakuntapäivien olisi hyväksyttävä voimaansaattamissäädös,
jotta määräys tai määräykset tulisivat voimaan maakunnassa. Ahvenanmaan maakuntapäiville
on lähetetty hyväksymispyyntö. Kun maakunnan vastaus saadaan ja Tasavallan presidentti on
sen vahvistanut, tehdään asiasta erillinen ministeriön ilmoitus Sopimussarjaan.
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Valtioneuvosto päättäisi erillissopimusten voimaansaattamisesta perustuslain 80 ja 95 §:n 1 momentin nojalla. Erillissopimukset eivät sisällä lainsäädännön alaan kuuluvia määräyksiä. Näin
ollen voimaansaattamisen tapahtuu valtioneuvoston asetuksella.
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Vo i ma a n tu lo ja v o i ma a n sa a tta min en

Erillissopimukset ovat tulleet voimaan allekirjoitushetkellä. Erillissopimusten voimaansaattamisesta säädettäisiin valtioneuvoston asetuksella. Asetukset julkaistaisiin Suomen säädöskokoelman sopimussarjassa. Asetukset on tarkoitettu tulemaan voimaan 3 päivänä huhtikuuta
2020.
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E sity s

Valtioneuvosto antaisi asetukset ADR-erillissopimusten M324 ja M325 voimaansaattamisesta
sekä asetukset RID-erillissopimusten 1/2020 ja 2/2020 voimaansaattamisesta.
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