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OSA III

Lisäykset

Lisäys VIII

         MÄÄRÄYKSET TUNNUSMERKINNÖISTÄ SEKÄ 
         VAARALLISTEN AINEIDEN LUETTELO

Säiliövaunujen, monisäiliövaunujen, irrotettavilla säiliöillä varustettujen vaunujen ja
säiliökonttien, irtokuljetuksissa käytettävien vaunujen, suurkonttien ja pienkonttien
sekä vaunujen, joissa kuljetetaan vaunukuormana samaa tavaraa tunnuskilvet

1800 (1) Kuljetettaessa reunanumerossa 1802 lueteltuja aineita on lähettäjän kiinnitettävä 

  - säiliövaunun, 
  - monisäiliövaunun, 
  - irrotettavilla säiliöillä varustetun vaunun,
  - säiliökontin, 
  - irtokuljetukseen käytettävän vaunun, 
  - irtokuljetukseen käytettävän suur- tai pienkontin,
kummallekin pitkälle sivulle heijastamaton, suorakulmainen, oranssinvärinen kilpi, jonka
leveys on 40 cm ja korkeus vähintään 30 cm.  Kilvessä tulee olla 15 mm levyiset mustat
reunat. Kilven saa korvata vastaavilla liimaamalla kiinnitetyillä lipukkeilla tai maalaamalla
tahi muulla vastaavalla tavalla edellyttäen, että käytetty materiaali on säänkestävä ja on laa-
dultaan pysyvä.

Kuljetettaessa vaunukuormana samaa reunanumerossa 1802 lueteltua tavaraa saa lähettäjä
kiinnittää vaunun kummallekin pitkälle sivulle tämän tunnuskilven.

Huom. Oranssinvärisen kilven värisävyn tulisi normaaleissa käyttöolosuhteissa olla CIE värikoordinaatistossa
alueella, jonka ääriarvojen koordinaatit ovat:

Trikromaattiset väriarvopisteet CIE värikoordinaatistossa

x 0,52 0,52 0,578 0,618

y 0,38 0,40 0,422 0,38

Luminanssikerroin heijastamattomalle värille: $ 0,22.
Referenssikeskus E, standardivalolähde C, mittausgeometria 45E/0E.

(2) Jokaisessa kilvessä tulee olla tunnusnumerot, jotka on esitetty kuljetettaville aineille
rn 1802 taulukoissa.

(3) Tunnusnumerot merkitään 100 mm korkuisilla mustilla numeroilla viivapaksuuden
ollessa 15 mm. Vaaraa ilmaisevat tunnusnumerot tulevat kilven ylempään osaan ja aineen
tunnusnumerot kilven alempaan osaan. Kilven keskiosaan merkittävällä vaakasuoralla
mustalla viivalla erotetaan numerot toisistaan (ks. rn 1803).

(4) Jos samassa säiliövaunussa, monisäiliövaunussa, irrotettavilla säiliöillä varustetussa
vaunussa tai säiliökontissa kuljetetaan useita erilaisia aineita erillisissä säiliöissä tai
säiliöosastoissa, niin on lähettäjän kiinnitettävä kohdan (1) mukainen oranssinvärinen kilpi
tarvittavine tunnusmerkintöineen jokaisen säiliön tai säiliöosaston sivulle yhdensuuntaisesti
vaunun pituusakselin kanssa siten, että ne ovat selvästi nähtävissä.

(5) Kohtien (1) - (4) määräykset koskevat myös puhdistamattomia tyhjiä säiliövaunuja,
monisäiliövaunuja, irrotettavilla säiliöillä varustettuja vaunuja ja säiliökonttien sekä irtokul-
jetuksissa  käytettyjä  puhdistamattomia tyhjiä  vaunuja, suurkontteja ja pienkontteja. Kun
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 vaarallisia aineita sisältävät säiliöt on purettu, puhdistettu ja tyhjennetty kaasuista, on
vaaraa osoittavat tunnukset poistettava tai peitettävä.

Luettelo tunnusnumeroista

1801 (1) Luokkien 2 - 9 aineiden vaaran tunnusnumerossa on kaksi tai kolme numeroa.
Numerot ilmaisevat yleensä seuraavat vaarat:

2 Kaasunmuodostus paineen tai kemiallisen reaktion seurauksena
3 Palava neste (höyry) ja kaasu tai itsestään kuumeneva neste
4 Helposti syttyvä tai itsestään kuumeneva kiinteä aine
5 Hapettava (sytyttävä) vaikutus
6 Myrkyllisyys tai tartuntavaara
7 Radioaktiivisuus
8 Syövyttävyys
9 Itsestään alkava, kiivas reaktio

Huom. Numeron 9 tarkoittama itsestään alkava kiivas reaktio sisältää aineen luenteesta johtuen räjähdysvaaran,
vaarallisten hajoamis- tai polymerointireaktioiden vaaran, joista seuraa huomattava lämmön vapautuminen tai
palavien ja/tai myrkyllisten kaasujen kehittyminen.

Numeron toistuminen merkitsee vaaran lisääntymistä.

Jos tietyn aineen vaaraominaisuudet on osoitettavissa yhdellä numerolla, liitetään nolla
toiseksi numeroksi.

Seuraavilla numerokombinaatioilla on kuitenkin erityinen merkitys:  22, 323, 333, 362,
382, 423, 44, 446, 462, 482, 539, 606, 623, 642, 823, 842  ja 90,  ks. kohta (2) jäljempä-
nä.

Jos  vaaran tunnusnumeroa edeltää kirjain "X", niin tämä ilmaisee aineen reagoivan
vaarallisesti veden kanssa. Tällaisille aineille ei vettä saa käyttää muuta kuin asiantuntijan
hyväksynnällä.

Luokan 1 räjähteille käytetään vaaratunnusnumerona rn 100 (4) mukaista luokituskoodia.
Luokituskoodi muodostuu:

- rn 100 (6) mukaisesta vaarallisuusluokasta ja
- rn 100 (7) mukaisesta yhteensopivuusryhmästä.

(2) Rn 1802 vaaran tunnusnumeroilla on seuraava merkitys:

20 Tukahduttava kaasu tai kaasu, jolla ei ole lisävaaraa
22 Jäähdyttämällä nesteytetty kaasu, tukahduttava
223 Jäähdyttämällä nesteytetty kaasu, palava
225 Jäähdyttämällä nesteytetty kaasu, hapettava (paloa edistävä)
23 Palava kaasu
239 Palava kaasu, joka voi aikaansaada itsestään alkavan kiivaan reaktion
25 Hapettava (sytyttävä) kaasu
26 Myrkyllinen kaasu
263 Myrkyllinen, palava (sytyttävä) kaasu
265 Myrkyllinen kaasu, hapettava (paloa edistävä)
268 Myrkyllinen, syövyttävä kaasu

30 Palava neste (leimahduspiste 23 - 61 EC) tai palava neste tai kiinteä aine sulassa
muodossa (leimahduspiste yli 61 EC) leimahduspisteeseensä tai sen yläpuolelle
lämmitettynä tai itsestään kuumeneva neste

323 Palava neste, joka reagoi veden kanssa muodostaen palavia kaasuja
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 Vettä ei saa käyttää muuta kuin asiantuntijan hyväksynnällä.*/

X323 Palava neste, joka reagoi vaarallisesti veden kanssa muodostaen palavia
kaasuja*/

33 Helposti palava neste (leimahduspiste alle 23 EC)
333 Itsestään syttyvä neste
X333 Itsestään syttyvä neste, joka reagoi vaarallisesti veden kanssa*/

336 Helposti palava myrkyllinen neste
338 Helposti palava syövyttävä neste
X338 Helposti palava syövyttävä neste, joka reagoi vaarallisesti veden kanssa*/

339 Helposti palava neste, joka voi aikaansaada itsestään alkavan kiivaan reaktion
36 Palava lievästi myrkyllinen neste (leimahduspiste 23 - 61 EC) tai itsestään

kuumeneva myrkyllinen neste
362 Palava myrkyllinen neste, joka reagoi veden kanssa muodostaen palavia

kaasuja
X362 Palava myrkyllinen neste, joka reagoi vaarallisesti veden kanssa muodostaen

palavia kaasuja*/

368 Palava myrkyllinen syövyttävä neste
38 Palava lievästi syövyttävä neste (leimahduspiste 23 - 61 EC) tai itsestään

kuumeneva syövyttävä neste
382 Palava syövyttävä neste, joka reagoi veden kanssa muodostaen palavia

kaasuja
X382 Palava syövyttävä neste, joka reagoi vaarallisesti veden kanssa muodostaen

palavia kaasuja*/

39 Palava neste, joka voi aikaansaada itsestään alkavan kiivaan reaktion

40 Helposti syttyvä tai itsereaktiivinen tai itsestään kuumeneva kiinteä aine
423 Kiinteä aine, joka reagoi veden kanssa muodostaen palavia kaasuja
X423 Helposti syttyvä kiinteä aine, joka reagoi vaarallisesti veden kanssa muodos-

taen palavia kaasuja*/

43 Helposti itsestään syttyvä (pyroforinen) kiinteä aine
44 Helposti syttyvä kiinteä aine, sulassa muodossa korotetussa lämpötilassa
446 Helposti syttyvä myrkyllinen kiinteä aine, sulassa muodossa korotetussa

lämpötilassa
46 Helposti syttyvä tai itsestään kuumeneva, myrkyllinen kiinteä aine
462 Myrkyllinen kiinteä aine, joka reagoi veden kanssa muodostaen palavia

kaasuja
X462 Kiinteä aine, joka reagoi vaarallisesti veden kanssa, kehittäen myrkyllisiä

kaasuja*/

48 Helposti syttyvä tai itsestään kuumeneva, syövyttävä kiinteä aine
482 Syövyttävä kiinteä aine, joka reagoi veden kanssa muodostaen palavia

kaasuja
X482 Kiinteä aine, joka reagoi vaarallisesti veden kanssa, kehittäen syövyttäviä

kaasuja*/

50 Hapettava (sytyttävä) aine
539 Helposti syttyvä orgaaninen peroksidi
55 Voimakkaasti hapettava (sytyttävä) aine
556 Voimakkaasti hapettava (sytyttävä) aine, myrkyllinen
558 Voimakkaasti hapettava (sytyttävä) aine, syövyttävä
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559 Voimakkaasti hapettava (sytyttävä) aine, joka voi aikaansaada itsestään
alkavan kiivaan reaktion

56 Hapettava (sytyttävä) aine, myrkyllinen
568 Hapettava (sytyttävä) aine, myrkyllinen, syövyttävä
58 Hapettava (sytyttävä) aine, syövyttävä
59 Hapettava (sytyttävä) aine, joka voi aikaansaada itsestään alkavan kiivaan

reaktion

60 Myrkyllinen tai lievästi myrkyllinen aine
606 Tartuntavaarallinen aine
623 Myrkyllinen neste, joka reagoi veden kanssa muodostaen palavia kaasuja
63 Myrkyllinen palava aine (leimahduspiste 23 - 61 EC)
638 Myrkyllinen palava (leimahduspiste 23 - 61 EC) ja syövyttävä aine
639 Myrkyllinen palava aine (leimahduspiste enintään 61 EC), joka voi aikaan-

saada itsestään alkavan kiivaan reaktion
64 Myrkyllinen kiinteä aine, helposti syttyvä tai itsestään kuumeneva
642 Myrkyllinen kiinteä aine, joka reagoi veden kanssa muodostaen palavia

kaasuja
65 Myrkyllinen hapettava (sytyttävä) aine
66 Erittäin myrkyllinen aine
663 Erittäin myrkyllinen palava aine (leimahduspiste enintään 61 EC)
664 Erittäin myrkyllinen kiinteä aine, helposti syttyvä tai itsestään kuumeneva
665 Erittäin myrkyllinen hapettava (sytyttävä) aine
668 Erittäin myrkyllinen, syövyttävä aine
669 Erittäin myrkyllinen aine, joka voi aikaansaada itsestään alkavan kiivaan

reaktion
68 Myrkyllinen, syövyttävä aine
69 Myrkyllinen tai lievästi myrkyllinen aine, joka voi aikaansaada itsestään

alkavan kiivaan reaktion

70 Radioaktiivinen aine
72 Radioaktiivinen kaasu
723 Radioaktiivinen kaasu, palava
73 Radioaktiivinen palava neste, (leimahduspiste enintään 61 EC)
74 Radioaktiivinen kiinteä aine, palava
75 Radioaktiivinen aine, hapettava (sytyttävä)
76 Radioaktiivinen aine, myrkyllinen
78 Radioaktiivinen aine, syövyttävä

80 Syövyttävä tai lievästi syövyttävä aine
X80 Syövyttävä tai lievästi syövyttävä aine, joka reagoi vaarallisesti veden

kanssa*/

823 Syövyttävä neste, joka reagoi veden kanssa muodostaen palavia kaasuja
83 Syövyttävä tai lievästi syövyttävä palava aine (leimahduspiste 23 - 61 EC)
X83 Syövyttävä tai lievästi syövyttävä palava aine (leimahduspiste 23 - 61 EC),

joka reagoi vaarallisesti veden kanssa*/

839 Syövyttävä tai lievästi syövyttävä palava aine (leimahduspiste 23 - 61 EC),
joka voi aikaansaada itsestään alkavan kiivaan reaktion

X839 Syövyttävä tai lievästi syövyttävä palava aine (leimahduspiste 23 - 61 EC),
joka voi aikaansaada itsestään alkavan kiivaan reaktion ja joka reagoi
vaarallisesti veden kanssa*/
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84 Syövyttävä kiinteä aine, helposti syttyvä tai itsestään kuumeneva
842 Syövyttävä kiinteä aine, joka reagoi veden kanssa muodostaen palavia

kaasuja
85 Syövyttävä tai lievästi syövyttävä, hapettava (sytyttävä) aine

 856 Syövyttävä tai lievästi syövyttävä, hapettava (sytyttävä), myrkyllinen aine
 86 Syövyttävä tai lievästi syövyttävä, myrkyllinen aine
 88 Erittäin syövyttävä aine
 X88 Erittäin syövyttävä aine, joka reagoi vaarallisesti veden kanssa*/

 883 Erittäin syövyttävä, palava aine (leimahduspiste 23 - 61 EC)
 884 Erittäin syövyttävä kiinteä aine, helposti syttyvä tai itsestään kuumeneva
 885 Erittäin syövyttävä, hapettava (sytyttävä) aine
 886 Erittäin syövyttävä, myrkyllinen aine

 X886 Erittäin syövyttävä, myrkyllinen aine, joka reagoi vaarallisesti veden kanssa*/

 89 Syövyttävä tai lievästi syövyttävä aine, joka voi aikaansaada itsestään alkavan
kiivaan reaktion

  90 Ympäristölle vaarallinen aine; muu vaarallinen aine
 99 Muu vaarallinen aine, jota kuljetetaan kohotetussa lämpötilassa.

(3) Kohdan (2) tarkoittamat vaaran tunnusnumerot on lueteltu jäljempänä reunanumeron
1802 taulukoissa I, II ja III.

Huom. 1.  Taulukko I sisältää aineet aakkosjärjestyksessä sisältäen myös aineiden synonyyminimet. Taulukko II
sisältää n.o.s.-nimikkeet. Taulukko III sisältää aineet YK-numerojärjestyksessä. 
Huom. 2.  Mikäli taulukon I ja II ja eri luokkien kohdassa D.2. määrättyjen varoituslipukkeiden välillä on ristirii-
taa, noudatetaan eri luokissa varoituslipukkeista annettuja määräyksiä.

Vaarallisten aineiden luettelo

1802 Taulukot sisältävät kuusi saraketta:

a. Vaaratunnusnumero

Tässä sarakkeessa on ilmoitettu rn 1801 (2) mukainen vaaratunnusnumero.

b. Aineen tunnusnumero (YK-numero)

Tässä sarakkeessa on ilmoitettu eri luokkien aineluetteloissa sanottu aineen YK-numero
(tunnusnumero). Nämä tunnusnumerot on otettu YK-suosituksesta (Recommendations on
the transport of dangerous goods).

c. Aineen tai esineen nimi

Tässä sarakkeessa on ilmoitettu:

  - Eri luokkien aineluetteloissa kursiivilla painettujen aineiden ja esineiden nimet sekä
n.o.s.-nimikkeet,

  - Aineet ja esineet, joiden kuljetus on nimeltä mainiten kielletty näissä määräyksissä
  - Aineet ja esineet, jotka eivät ole nimeltä mainiten näiden määräysten alaisia (ovat vain

aakkosellisessa taulukossa)

Aineen nimeksi on ilmoitettu rahtikirjaan merkittävä nimi. Lisäksi taulukko sisältää
aineluettelossa mainitut synonyyminimet sekä viittauksen päänimikkeeseen.

Näiden määräysten sisältämiä seoksia, valmisteita jne. nimikkeitä, joita ei ole kursiivilla
painettuna, ei ole mainittu näissä taulukoissa, koska näitä nimikkeitä ei saa käyttää
rahtikirjanimityksenä. Näiden seosten ja valmisteiden lukituksesta ks. rn 3 (3) sekä eri
luokkien aineluettelot.
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Aineille ja esineille, joiden kuljetus on nimeltä mainiten kielletty näissä määräyksissä on
merkintä "Kuljetus kielletty"
Aineille ja esineille, joista näissä määräyksissä on nimeltä mainiten sanottu, etteivät ne ole
näiden määräysten alaisia on merkintä "Ei VAK:n alaista".

Aineet, joita saa kuljettaa säiliöissä tai irtotavarana, on merkitty lihavoinnilla
taulukossa. Säiliössä kuljetettavaksi sallitut aineet on tarkistettava lisäysten X ja XI
luokkakohtaisten erityismääräysten kohdasta X.1 (X = luokan numero). Irtovarakuljetusten
osalta ks. kuljetusluokkakohtaisten määräysten kappale D, kohta b.

d. Kuljetusluokka, aineluettelon kohta ja ryhmä

Tässä sarakkeessa on ilmoitettu näiden määräysten mukainen luokka, kohta ja tarvittaessa
ryhmä, kuitenkin seuraavin poikkeuksin:

  - Luokan 1 räjähteille on ilmoitettu luokituskoodi (vaarallisuusluokka, yhteensopivuus-
ryhmä ja kohta).

  - Luokan 7 aineille ja esineille: luokka ja lehden numero.

e. Varoituslipuke

Tässä sarakkeessa on ilmoitettu vaunuihin kiinnitettävät lipukkeet. 

Jos säiliövaunu- ja säiliökonttikuljetuksissa vaaditaan lisälipuke, on lisälipukkeen numero
ilmoitettu suluissa. 

Jos tietyn tyyppisille orgaanisille peroksideille on ilmoitettu lipuke no. 8 suluissa, ei tätä
lipuketta vaadita tämän tyypin kaikilta peroksideilta (ks. lisäksi rn 551 tiedot).

Radioaktiivisille aineille (luokka 7) on tässä sarakkeessa ilmoitettu joissain tapauksissa
reunanumero, jossa merkintämääräykset on annettu. Merkintämääräykset ovat tällöin
reunanumeron kohdissa 8 ja 9.

f. NHM-koodi (Nomenclature Harmonisee Marchandises - Harmonisoitu tava-
ranimike)

Tässä sarakkeessa on ilmoitettu Harmonisoidun Tavaranimikkeistön (UIC-määrelehden 221
liite 3) tavaran NHM-koodit. Koska vaaralliset aineet luokitellaan NHM-koodeihin näiden
määräysten luokitusperiaatteista poikkeavalla tavalla, ei ole mahdollista kaikissa tapauksissa
antaa kaikille näiden määräysten mukaisille nimikkeille yhtä NHM-koodia, tämä koskee
erityisesti ryhmänimikkeitä  n.o.s.-nimikkeitä. Näissä tapauksissa oikea NHM-koodi
voidaan antaa vain, jos tunnetaan tavaran kemiallinen tai tekninen nimi. Jos NHM-koodi
voidaan ilmoittaa vain osittain, puuttuvien numeroiden tilalle on laitettu "*".

Sarakkeen 6 koodit eivät ole oikeudellisesti sitovia.

Viitteiden selitteet sarakkeessa "NHM":

*) NHM-koodi riippuu viimeksi kuljetetusta kuormasta
**) NHM-koodi riippuu astian sisällöstä
***) NHM-koodi riippuu tavaran lajista


