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Suomen Huolintaliikkeiden liitto ry:n lausunto luonnoksiin VAKrautatiesäännösten muutoksista ja LVM-asetuksesta vaarallisten
aineiden kuljetuksesta rautatiellä ja sen liitteestä

Suomen Huolintaliikkeiden Liitto ry ja sen VAK -turvallisuusneuvonantajaryhmä toteavat
lausuntopyynnön kohteena olevista säädösehdotuksista seuraavaa:
2009 RAUTATIE VN rautatieasetuksen 195-2002 muutokset
4§:ssä mainittu ’..entiseen Neuvostoliittoon kuuluneista valtioista’. Asetuksen
HUOM- tai muussa vastaavassa osiossa tulisi olla tarkka luettelo niistä
valtioista, joissa erillistä rautatieyhdysliikenteestä tehtyä sopimusta (SopS
1/1948) kuljetustariffin liitteen n:o 8 määräyksiä nimenomaan noudatetaan.
5§:ssä kiinnittää huomiota luokan 4.1 nimitys, joka poikkeaa maantiekuljetusten vastaavasta ja mielestämme näiden säännöstöjen tulisi olla
tältäkin osin mahdollisimman yhteneväisiä:
RautatieVAK: Helposti syttyvät kiinteät aineet, itsereaktiiviset
aineet ja epäherkistetyt kiinteät räjähdysaineet
MaantieVAK: Helposti syttyvät kiinteät aineet, itsereaktiiviset
aineet ja flegmatoidut kiinteät räjähdysaineet
2009 RAUTATIE LVM asetuksen muutokset
Ei kommentoitavaa.
2009 RAUTATIE LVM asetuksen liitteiden muutokset
Kohdan 1.1.3.6.3 taulukossa poistettu kuljetuskategoria 0:n kohdalta 1.1A ja
kuljetuskategoria 1:n kohdalta luokan 4.1 kohdalta UN 3231-3240 ja luokan
5.2 kohdalta UN3111-3120. Kysymys herää, miksi taulukko on tehty näin
poikkeavaksi vastaavan maantiemääräyksen taulukosta?
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Kohta 1.10.5, luettelo suuren riskin sisältävistä aineista. Sama nimikysymys
sanojen EPÄHERKISTETYT tai FLEGMATOIDUT osalta taulukon kohdissa
luokka 3 ja luokka 4.1, kuin aikaisemmin on huomautettu. Yhtenäisyys
maantiemääräyksiin on toivottavaa ottaa huomioon kaikissa luokan 4.1nimityksissä. Joko vierasperäinen muoto FLEGMATOIDUT tai suomenkielinen
EPÄHERKISTETYT, ei molempia tai sitten molemmat on mainittava ao.
kohdissa kaikkialla siellä, missä ne mainitaan nytkin.
Kohta 2.1.1.1, luokan 4.1 nimessä sama huomio kuin edellä.
Kohta 2.2.3.1.1, jossa määritelty luokkaan 3 kuuluvat aineet; sama huomio
sanojen FLEGMATOIDUT tai EPÄHERKISTETYT osalta, kuin aikaisemmin on
huomautettu, sama huomio kohdan 2.2.3.1.2 kohdan D tekstissä.
Kohta 2.2.3.2.3, kuten edellä, FLEGMATOIDUT tai EPÄHERKISTETYT
Kohta 2.2.41, otsikossa muutettu FLEGMATOIDUT muotoon
EPÄHERKISTETYT.
Kohta 7.5.1.1. Viittaus ’lähtöasemalla voimassa oleviin ohjeisiin’ on epätarkka.
Miten voidaan millään asemakohtaisella ohjeella ohittaa lainsäädäntö?
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Mahdollisiin kysymyksiin koskien edellä mainittuja kommentteja vastaa
Suomen Huolintaliikkeiden Liitto ry:n VAK-turvallisuusneuvonantajaryhmän
puheenjohtaja Heli Hörkkö (puh. 0105202336; heli.horkko@dbschenker.com).
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