
Oikaisuja Suomen Säädöskokoelmaan

Suomen säädöskokoelmaan n:o 538/2013
(Liikenne- ja viestintäministeriön asetus vaarallisten aineiden kuljetuksesta rautatiellä annetun liikenne- ja viestintämi-

nisteriön asetuksen muuttamisesta)

Sivulla 1, johtolause riveillä 11-12 on:
’’Säiliökontin/UN-säiliön tai säiliövaunun haltija’’, jolloin osan 1 alaviitteet 4 - 19 siirtyvät alaviitteiksi 5 - 20,

Pitää olla:
’’Säiliökontin/UN-säiliön tai säiliövaunun haltija’’, jolloin osan 1 alaviitteet 5 - 19 siirtyvät alaviitteiksi 6 -20,

Sivulla 2, johtolauseen ensimmäisellä rivillä on:
.., kohta 2.2.9.1.14,...

Pitää olla:
kohta 2.2.9.1.14, jolloin kohdan 2.3.3.2 nykyinen alaviite 23 siirtyy alaviitteeksi 24,

Sivulla 3, johtolause riveillä 12 ja 13 on:
..., kohdan 6.7.2.20.1 alakohta (c), jolloin luvun 6.7 nykyiset alaviitteet 2 -12 siirtyvät alaviitteiksi 3 - 13, ...

Pitää olla:
..., kohdan 6.7.2.20.1 alakohta (c), jolloin luvun 6.7 nykyiset alaviitteet 2 - 5 siirtyvät alaviitteiksi 3 - 6,...

Sivulla 3, johtolause riveillä 18 ja 19 on:
..., kohdan 6.7.4.15.1 alakohdat (c) - (j),...

Pitää olla:
..., kohdan 6.7.4.15.1 alakohdat (c) - (j), jolloin nykyiset alaviitteet 10 ja 11 siirtyvät alaviitteiksi 13-14, ...

Sivulla 3, johtolause rivillä 16 on:
..., kohdan 6.7.3.16.1 luetelmakohdat (c) – (h),...

Pitää olla:
..., kohdan 6.7.3.16.1 luetelmakohdat (c) – (h), jolloin nykyiset alaviitteet 6-9 siirtyvät alaviitteeksi 8-11, ...

Sivulla 3, johtolause rivillä 20 on:
..., kohdan 6.7.5.13.1 alakohdat (c) – (g), ...

Pitää olla:
..., kohdan 6.7.5.13.1 alakohdat (c) – (g), jolloin nykyinen alaviite 12 siirtyy alaviitteeksi 16,...

Sivulla 4, lisätään seuraava esityöviittaus:
Komission direktiivi 2012/45/EU (32012L0045); EUVL N:o L 332, 4.12.2012, s. 18

Sivulla 4, johtolauseen riveillä 4 ja 5 on:
..., kohtaan 6.1.3.1 alakohdan (a) (i) uusi alaviite 2, jolloin nykyiset luvun 6.1 alaviitteet 2-3 siirtyvät alaviitteiksi 3- 4,...

Pitää olla:
..., kohtaan 6.1.3.1 alakohdan (a) (i) uusi alaviite 2, jolloin nykyiset luvun 6.1 alaviitteet 2-4 siirtyvät alaviitteiksi 3- 5,...

Sivulla 12, kohdan 1.6 3.8 toinen kappale kumotaan

Sivulla 14, kohdan 1.7 2 1 rivi on:
koostuusystemaattisista järjestelyistä, joilla pyritään saamaan aikaan riittävä

Pitää olla:
koostuu systemaattisista järjestelyistä, joilla pyritään saamaan aikaan riittävä

Sivulla 16, luvun 1.10 toisen johdantokappaleen kolmas rivi on:
omaisuudelle, ovat tässä luvussa tarkoitetut aineet. Tällöin tämän luvun säännösten

Pitää olla:
omaisuudelle, ovat tässä luvussa tarkoitetut aineet ja ainemäärät. Tällöin tämän luvun säännösten

Sivulla 19, toiseksi ja kolmanneksi alin rivi on:
1.10.3.1 Suuren riskin sisältävien vaarallisten aineiden määritelmä1.10.3.1.1
’’Suuren riskin sisältäviä vaarallisia aineita’’ ovat aineet, joita voidaan

Pitää olla:
1.10.3.1 Suuren riskin sisältävien vaarallisten aineiden määritelmä
1.10.3.1.1 ’’Suuren riskin sisältäviä vaarallisia aineita’’ ovat aineet, joita voidaan



Oikaisuja Suomen Säädöskokoelmaan

Sivulla 29, kohdan 2 2 52.4 taulukon viimeinen rivi on:

’’ ≤ 17 ≥18 ≥65 OP8 3110

Pitää olla:

’’ ≤ 17 ≥18 OP8 3110

Sivulla 59, kohdan 3.3.1 erityismääräyksen 188 alakohdan (e) kuudes rivi on:
jotka eivät voi saada aikaan vaarallisista lämmön kehittymistä. Kun

Pitää olla:
jotka eivät voi saada aikaan vaarallista lämmön kehittymistä. Kun

Sivulla 63, kohdan 3.3.1 erityismääräyksen 361 viimeinen rivi ennen huomautusta on:
vastaavaan suojan.

Pitää olla:
vastaavan suojan.

Sivulla 145, kohdan 4.2.5.2.6, UN-säiliön soveltamisehtoT50, alaviite c on:
c UN 3500, 3501, 3502, 3502, 3503, 3504 ja 3505 aineille on käytettävä paineellisen kemikaalin täyttöastetta kaasun enimmäis-
täyttöasteen sijasta.

Pitää olla:
c UN 3500, 3501, 3502, 3502, 3503, 3504 ja 3505 aineille on käytettävä täyttöastetta enimmäistäyttösuhteen sijasta.

Sivulla 156, kohdan 5.5.3.1.3 viimeinen virke
konttien jäähdytystarkoituksissa käytettäviin vaarallisiin aineisiin.

Pitää olla:
jäähdytys- tai suoja-aineina käytettäviin vaarallisiin aineisiin.

Sivulla 174, kohdan 6.6.3.3 kolmannen kappaleen jälkeen lisätään:
LUKU 6.7

Sivulle 188, kohdan 6.8.2.6.1 taulukon alle lisätään huomautus:
* Huom. Materiaalin on kestettävä vähintään -40 ºC lämpötilaan saakka (ks. kohdat 6.8.2.1.8 ja 6.8.2.1.10). Kansainvälisissä
RID-määräyksissä ei ole tätä huomautusta.

Sivulla 192, kohdan 7.5.11 erityismääräykseen CW33 kohdan (1.1) alkuun ennen alakohtaa (a) lisätään:
(1.1) Kollit, lisäpäällykset, kontit ja säiliöt, jotka sisältävät radioaktiivisia ainetta ja pakkaamatonta radioaktiivista ainetta, on
kuljetuksen aikana pidettävä erillään:


