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OSA II

Eri kuljetusluokat

Luokka 2.

Kaasut

201a (3) -
Huom. Kansainvälisissä RID-kuljetuksissa sovelletaan lisäksi seuraavaa määräystä, jollei asianosaiset maat ole
allekirjoittaneet määräyksistä vapauttavaa monenkeskistä erillissopimusta. 

 Kuljetettaessa edellä mainitun kohdan (2) mukaisesti on tavaran nimityksen rahtikirjassa vastattava reunanumeron
314 määräyksiä ja siihen tulee lisätä sanat "rajoitettu määrä". Jokaiseen kolliin on merkittävä tavaran rahtikirja-
merkinnän mukainen YK-numero ja numeron eteen kirjaimet "UN". Merkintöjen on oltava selviä ja kestäviä.

Luokka 3. 
Palavat nesteet

301a (3) -
Huom. Kansainvälisissä RID-kuljetuksissa sovelletaan seuraavaa määräystä, jollei asianosaiset maat ole
allekirjoittaneet määräyksestä vapauttavaa monenkeskistä erillissopimusta.

 Kuljetettaessa edellä mainittujen kohtien (1) ja (2) mukaisesti on tavaran nimityksen rahtikirjassa vastattava
reunanumeron 314 määräyksiä ja siihen tulee lisätä sanat "rajoitettu määrä". Jokaiseen kolliin on merkittävä
tavaran rahtikirjamerkinnän mukainen YK-numero ja numeron eteen kirjaimet "UN". Merkintöjen on oltava selviä
ja kestäviä.

Luokka 6.1. 
Myrkylliset aineet

601a (3) -
Huom. Kansainvälisissä RID-kuljetuksissa sovelletaan seuraavaa määräystä, jollei asianosaiset maat ole
allekirjoittaneet määräyksestä vapauttavaa monenkeskistä erillissopimusta. 

Kuljetettaessa tämän luokan aineita edellä mainittujen kohtien (1) ja (2) mukaisesti on tavaran nimityksen
rahtikirjassa vastattava reunanumeron 614 määräyksiä ja siihen tulee lisätä sanat "rajoitettu määrä". Jokaiseen
kolliin on merkittävä tavaran rahtikirjamerkinnän mukainen YK-numero ja numeron eteen kirjaimet "UN". Mer-
kintöjen on oltava selviä ja kestäviä.

Luokka 7. 

Radioaktiiviset aineet

703 7. Yhteenkuormaus

a) Kolleja, jotka on varustettu lipukkeella no. 7A, 7B tai 7C, ei saa kuormata samaan
vaunuun yhdessä kollien kanssa, jotka on varustettu lipukkeella no. 1, 1.4, 1.5, 1.6
tai 01. Tämä määräys ei koske kolleja, jotka on varustettu lipukkeella no. 1.4 ja
kuuluvat yhteensopivuusryhmään S.

b) Yhteenkuormaus on kaikissa muissa tapauksissa sallittu. Kuitenkin kuljetus-
välineen ollessa yksinkäytössä on yhteenkuormaus sallittu vain lähettäjän suoritta-
mana.

c) Lähetyksistä, joita ei saa kuormata samaan vaunuun, on kirjoitettava eri rahtikir-
jat.
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704 Lehti 1

10. Kuljetusasiakirjat

Rahtikirjaan on tavaran nimi merkittävä seuraavasti: "2910 Radioaktiivista ainetta,
peruskolli, rajoitettu määrä ainetta, 7 lk, Lehti 1, VAK (tai RID)". Säiliövaunu- ja
säiliökonttikuljetuksissa rahtikirjaan on lisäksi merkittävä aineen nimen eteen lisäyk-
sen VIII mukainen vaaratunnusnumero, silloin kun tunnusmerkintä lisäyksen VIII
mukaisesti vaaditaan. Vaaratunnusnumero on myös ilmoitettava, jos vaunu, jossa
kuljetetaan vaunukuormana vain yhtä ja samaa tavaraa sisältäviä kolleja, on varustettu
lisäyksen VIII mukaisilla tunnusmerkinnöillä. 

Lehti 2

10. Kuljetusasiakirjat

Rahtikirjaan on tavaran nimi merkittävä seuraavasti: "2910 Radioaktiivista ainetta,
peruskolli, kojeet/valmisteet, 7 lk, Lehti 2, VAK (tai RID)". Vaaratunnusnumero on
myös ilmoitettava, jos vaunu, jossa kuljetetaan vaunukuormana vain yhtä ja samaa
tavaraa sisältäviä kolleja, on varustettu lisäyksen VIII mukaisilla tunnusmerkinnöillä.

Lehti 3

10. Kuljetusasiakirjat

Rahtikirjaan on tavaran nimi merkittävä seuraavasti: "2910 Radioaktiivista ainetta,
peruskolli, luonnonuraanista tai köyhdytetystä uraanista tai luonnontoriumista
tehdyt valmisteet, 7 lk, Lehti 3, VAK (tai RID)". Vaaratunnusnumero on myös
ilmoitettava, jos vaunu, jossa kuljetetaan vaunukuormana vain yhtä ja samaa tavaraa
sisältäviä kolleja, on varustettu lisäyksen VIII mukaisilla tunnusmerkinnöillä. 

Lehti 4

10. Kuljetusasiakirjat

Rahtikirjaan on tavaran nimi merkittävä seuraavasti: "2910 Radioaktiivista ainetta,
peruskolli, tyhjä pakkaus, 7 lk, Lehti 4, VAK (tai RID)". Puhdistamattomia tyhjiä
säiliövaunuja ja tyhjiä säiliökontteja kuljetettaessa merkintää on täydennettävä sanoilla
"Viimeisin kuorma" sekä viimeksi kuljetetun aineen YK-numerolla, nimellä sekä
lehden numerolla. Säiliövaunu- ja säiliökonttikuljetuksissa rahtikirjaan on lisäksi
merkittävä aineen nimen eteen lisäyksen VIII vaaratunnusnumero, silloin kun tunnus-
merkintä lisäyksen VIII mukaisesti vaaditaan. Esimerkiksi "Viimeisin kuorma: 78,
2980 Uranyylinitraatti heksahydraattiliuos, Lehti 5". Vaaratunnusnumero on myös
ilmoitettava, jos vaunu, jossa kuljetetaan vaunukuormana vain yhtä ja samaa tavaraa
sisältäviä kolleja, on varustettu lisäyksen VIII mukaisilla tunnusmerkinnöillä. 

Lehti 5

10. Kuljetusasiakirjat

a)  Yhteenveto hyväksyntä- ja ilmoitusmääräyksistä, ks. rn 716. 

b) Rahtikirjaan on tavaran nimi merkittävä seuraavasti:

i) YK-numero ja nimi kohdan 1 mukaisesti ja lisäksi "Radioaktiivista ainetta,
vähäinen ominaisaktiivisuus (LSA-I), 7 lk, Lehti 5, VAK (tai RID)", esimer-
kiksi "2976 Toriumnitraattia, kiinteä, radioaktiivinen aine, vähäinen
ominaisaktiivisuus (LSA-I), 7, Lehti 5, VAK"; tai 
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ii) tarkemmin määrittelemättömille aineille "2912 Radioaktiivista ainetta,
vähäinen ominaisaktiivisuus (LSA-I), n.o.s., 7 lk,  Lehti 5, VAK".

Säiliövaunu- ja säiliökonttikuljetuksissa rahtikirjaan on lisäksi merkittävä aineen
nimen eteenlisäyksen VIII mukainen vaaratunnusnumero, silloin kun tunnusmer-
kintä lisäyksen VIII mukaisesti vaaditaan. Vaaratunnusnumero on myös ilmoitet-
tava, jos vaunu, jossa kuljetetaan vaunukuormana vain yhtä ja samaa tavaraa
sisältäviä kolleja, on varustettu lisäyksen VIII mukaisilla tunnusmerkinnöillä.
Muut rn 709 ja 710 määritellyt yksityiskohdat on myös ilmoitettava.

Lehti 6

10. Kuljetusasiakirjat

a) Yhteenveto hyväksyntä- ja ilmoitusmääräyksistä, ks. rn 716. 

b) Rahtikirjaan on tavaran nimi merkittävä seuraavasti:

i) YK-numero ja nimi kohdan 1 mukaisesti ja lisäksi "Radioaktiivista ainetta,
vähäinen ominaisaktiivisuus (LSA-II), 7 lk, Lehti 6, VAK (tai RID)", esimer-
kiksi "2976 Toriumnitraattia, kiinteä, radioaktiivinen aine, vähäinen
ominaisaktiivisuus (LSA-II), 7 lk, Lehti 6, VAK"; tai 

ii) tarkemmin määrittelemättömille aineille "2912 Radioaktiivista ainetta,
vähäinen ominaisaktiivisuus (LSA-II), n.o.s., 7, Lehti 6, VAK". 

Säiliövaunu- ja säiliökonttikuljetuksissa rahtikirjaan on lisäksi merkittävä aineen
nimen eteen lisäyksen VIII mukainen vaaratunnusnumero, silloin kun tunnusmer-
kintä lisäyksen VIII mukaisesti vaaditaan. Vaaratunnusnumero on myös ilmoitet-
tava, jos vaunu, jossa kuljetetaan vaunukuormana vain yhtä ja samaa tavaraa
sisältäviä kolleja, on varustettu lisäyksen VIII mukaisilla tunnusmerkinnöillä.
Muut rn 709 ja 710 määritellyt yksityiskohdat on myös ilmoitettava.

Lehti 7

10. Kuljetusasiakirjat

a) Yhteenveto hyväksyntä- ja ilmoitusmääräyksistä, ks. rn 716.

b) Rahtikirjaan on tavaran nimi merkittävä seuraavasti: "2912  Radioaktiivista
ainetta, vähäinen ominaisaktiivisuus (LSA-III), n.o.s., 7 lk, Lehti 7, VAK (tai
RID)". Vaaratunnusnumero on myös ilmoitettava, jos vaunu, jossa kuljetetaan
vaunukuormana vain yhtä ja samaa tavaraa sisältäviä kolleja, on varustettu
lisäyksen VIII mukaisilla tunnusmerkinnöillä. Muut rn 709 ja 710 määritellyt
yksityiskohdat on myös ilmoitettava.

Lehti 8

10. Kuljetusasiakirjat

a) Yhteenveto hyväksyntä- ja ilmoitusmääräyksistä, ks. rn 716.

b) Rahtikirjaan on tavaran nimi merkittävä seuraavasti: "2913 Radioaktiivista
ainetta, pintakontaminoituneet esineet (SCO-I) tai (SCO-II) 7 lk, Lehti 8, VAK
(tai RID)" Vaaratunnusnumero on myös ilmoitettava, jos vaunu, jossa kuljetetaan
vaunukuormana vain yhtä ja samaa tavaraa sisältäviä kolleja, on varustettu
lisäyksen VIII mukaisilla tunnusmerkinnöillä. Muut rn 709 ja 710 määritellyt
yksityiskohdat on myös ilmoitettava.
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Lehti 9

10. Kuljetusasiakirjat

a) Yhteenveto hyväksyntä- ja ilmoitusmääräyksistä, ks. rn 716.

b) Rahtikirjaan on tavaran nimi merkittävä seuraavasti:

i) YK-numero ja nimi kohdan 1 mukaisesti ja lisäksi: "Radioaktiivista ainetta
A-tyypin kollissa, 7 lk, Lehti 9, VAK (tai RID)", esimerkiksi "2976 Torium-
nitraattia, kiinteä, radioaktiivinen aine A-tyypin kollissa, 7 lk, Lehti 9,
VAK";; tai

ii) tarkemmin määrittelemättömille aineille "2974 Radioaktiivista ainetta,
erityismuodossa, n.o.s., A-tyypin kollissa, 7, lehti 9, VAK" tai "2982 Radio-
aktiivista ainetta, n.o.s., A-tyypin kollissa, 7, lehti 9, VAK" riippuen tapauk-
sesta.

Säiliövaunu- ja säiliökonttikuljetuksissa rahtikirjaan on lisäksi merkittävä aineen
nimen eteen lisäyksen VIII mukainen vaaratunnusnumero, silloin kun tunnusmer-
kintä lisäyksen VIII mukaisesti vaaditaan. Vaaratunnusnumero on myös ilmoitet-
tava, jos vaunu, jossa kuljetetaan vaunukuormana vain yhtä ja samaa tavaraa
sisältäviä kolleja, on varustettu lisäyksen VIII mukaisilla tunnusmerkinnöillä.
Muut rn 709 ja 710 määritellyt yksityiskohdat on myös ilmoitettava.

Lehti 10

10. Kuljetusasiakirjat

a) Yhteenveto hyväksyntä- ja ilmoitusmääräyksistä. Ks. rn 716.

b) Rahtikirjaan on tavaran nimi merkittävä seuraavasti:

i) YK-numero ja nimi kohdan 1 mukaisesti ja lisäksi: "Radioaktiivista ainetta
B(U)-tyypin kollissa, 7 lk, Lehti 10, VAK (tai RID)", esimerkiksi "2976
Toriumnitraattia, kiinteä, radioaktiivinen aine B(U)-tyypin kollissa, 7 lk,
Lehti 10, VAK";  tai

ii) tarkemmin määrittelemättömille aineille, "2974 Radioaktiivista ainetta,
erityismuoto, n.o.s., B(U)-tyypin kollissa, 7 lk, lehti 10 VAK" tai "2982
Radioaktiivista ainetta, n.o.s., B(U)-tyypin kollissa, 7 lk,  Lehti 10, VAK",
riippuen tapauksesta.

Säiliövaunu- ja säiliökonttikuljetuksissa rahtikirjaan on lisäksi merkittävä aineen
nimen eteen lisäyksen VIII mukainen vaaratunnusnumero, silloin kun tunnusmer-
kintä lisäyksen VIII mukaisesti vaaditaan. Vaaratunnusnumero on myös ilmoitet-
tava, jos vaunu, jossa kuljetetaan vaunukuormana vain yhtä ja samaa tavaraa
sisältäviä kolleja, on varustettu lisäyksen VIII mukaisilla tunnusmerkinnöillä.
Muut rn 709 ja 710 määritellyt yksityiskohdat on myös ilmoitettava.

c) Toimivaltaisen viranomaisen antama kollimallin hyväksymistodistus vaaditaan.

d) Lähettäjällä on ennen B(U)-tyypin kollin jokaista lähettämistä oltava kaikki
tarpeelliset toimivaltaisen viranomaisen antamat hyväksymistodistukset. Ennen
ensimmäistä lähettämistä lähettäjän on varmistettava, että todistuksien jäljennök-
set ovat Säteilyturvakeskuksella.

e) Ennen B(U)-tyypin kollin jokaista lähettämistä, kun aktiivisuus on suurempi kuin
3 x 10  A  tai 3 x 10  A , riippuen tapauksesta, tai 1000 TBq (20 kCi), pienin3      3

2     1

näistä arvoista on määräävä, lähettäjän on ilmoitettava lähetyksestä Säteilyturva-
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keskukselle,  mikäli mahdollista 7 vuorokautta ennen lähettämistä.

Lehti 11

10. Kuljetusasiakirjat

a) Yhteenveto hyväksyntä- ja ilmoitusmääräyksistä. Ks. rn 716.

b) Rahtikirjaan on tavaran nimi merkittävä seuraavasti:

i) YK-numero ja nimi kohdan 1 mukaisesti ja lisäksi teksti: "Radioaktiivista
ainetta B(M)-tyypin kollissa, 7 lk, Lehti 11, VAK (tai RID)", esimerkiksi
"2976 Toriumnitraattia, kiinteä, radioaktiivinen aine B(M)-tyypin kollissa,
7 lk, Lehti 11, VAK"; tai

ii) tarkemmin määrittelemättömille aineille, "2974 Radioaktiivista ainetta,
erityismuoto, n.o.s., B(M)-tyypin kollissa, 7 lk, Lehti 11, VAK)", tai "2982
Radioaktiivista ainetta, n.o.s., B(M)-tyypin kollissa, 7, lehti 11, VAK",
riippuen tapauksesta.

Säiliövaunu- ja säiliökonttikuljetuksissa rahtikirjaan on lisäksi merkittävä aineen
nimen eteen lisäyksen VIII mukainen vaaratunnusnumero, silloin kun tunnusmer-
kintä lisäyksen VIII mukaisesti vaaditaan. Vaaratunnusnumero on myös ilmoitet-
tava, jos vaunu, jossa kuljetetaan vaunukuormana vain yhtä ja samaa tavaraa
sisältäviä kolleja, on varustettu lisäyksen VIII mukaisilla tunnusmerkinnöillä.
Muut rn 709 ja 710 määritellyt yksityiskohdat on myös ilmoitettava.

c) Säteilyturvakeskuksen antama kollimallin hyväksymistodistus vaaditaan.  

d) Jos kollille on sallittu ajoittainen valvottu kaasunpäästö tai jos koko sisällön
aktiivisuus on suurempi kuin 3 x 10  A  tai 3 x 10 A , riippuen tapauksesta, tai3     3 

2    1

1000 TBq (20 kCi), pienin näistä arvoista on määräävä, on oltava todistus
kuljetuksen hyväksynnästä ellei Säteilyturvakeskus ole hyväksynyt kuljetusta
kollimallin hyväksymistodistuksessa määritellyillä erityisillä ehdoilla.

e) Lähettäjällä on ennen B(M)-tyypin kollin jokaista lähettämistä oltava kaikki
tarpeelliset hyväksymistodistukset.

f) Lähettäjän on ilmoitettava lähetyksestä Säteilyturvakeskukselle mikäli mahdollista
vähintään 7 vuorokautta ennen jokaista kuljetusta.

Lehti 12

10. Kuljetusasiakirjat

a) Yhteenveto hyväksyntä- ja ilmoitusmääräyksistä. Ks. rn 716.

b) Rahtikirjaan on tavaran nimi merkittävä seuraavasti: "2918 Radioaktiivista
ainetta, fissioituva, n.o.s., IF- tai AF- tai B(U)F- tai B(M)F- tyypin kollissa, 7 lk,
Lehti 12, VAK" tai "2977 Uraaniheksafluoridia, fissioituva, yli 1 % uraani 235,
radioaktiivista ainetta hyväksytyssä kollissa, 7 lk, Lehti 12, VAK (tai RID)",
riippuen tapauksesta. Muut rn 709 ja 710 määritellyt yksityiskohdat on myös
ilmoitettava.

c) Säteilyturvakeskuksen antama fissioituvien aineiden kollimallin hyväksymistodis-
tus vaaditaan.

d) Lähettäjällä on ennen jokaista fissioituvien aineiden kollin lähettämistä oltava
kaikki tarpeelliset Säteilyturvakeskuksen antamat hyväksymistodistukset.

e) Fissioituvien aineiden kollien kuljettamiseen vaaditaan Säteilyturvakeskuksen 
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hyväksymistodistus, jos kollien kuljetusindeksien summa yhdessä lähetyksessä on
suurempi kuin 50.

f) Muut asiakirjoja koskevat määräykset. Ks. vastaavaa lehteä.

Ohjeet kuljetettavalle rautatielle

710 (1) Lähettäjän on liitettävä rahtikirjaan ohjeet kuljettavalta rautatieltä mahdollisesti
edellytettävistä toimenpiteistä. Ohjeiden tulee sisältää vähintään seuraavaa:

a) Kollin, päällyspakkauksen, kontin tai säiliövaunun ja säiliökontin kuormaamisen,
varastoinnin, kuljetuksen, käsittelyn ja purkamisen yhteydessä suoritettavat
lisätoimenpiteet mukaanluettuina erityiset varastointiohjeet, joilla varmistetaan
lämmön turvallinen pääsy kollista [ks. rn 712 (2)] tai ilmoitus, ettei lisätoimenpi-
teitä tarvita.

b) Tarpeelliset tiedot kuljetusreitistä.

c) Lähetystä koskevat kirjalliset turvallisuusohjeet. Lähetyksiltä, jotka sisältävät vain
lehtien 1 - 4 radioaktiivisia aineita, ei edellytetä kirjallisia turvallisuusohjeita. 

Luokka 8. 

Syövyttävät aineet

801a (3) -
Huom. Kansainvälisissä RID-kuljetuksissa sovelletaan seuraavaa määräystä, jollei asianosaiset maat ole
allekirjoittaneet määräyksestä vapauttavaa monenkeskistä erillissopimusta. 

Kuljetettaessa edellä mainittujen kohtien (1) ja (2) mukaisesti on tavaran nimityksen rahtikirjassa vastattava
reunanumeron 814 määräyksiä ja siihen tulee lisätä sanat "rajoitettu määrä".  Jokaiseen kolliin on merkittävä
tavaran rahtikirjamerkinnän mukainen YK-numero ja numeron eteen kirjaimet "UN". Merkintöjen on oltava selviä
ja kestäviä.

Luokka 9. 

Muut vaaralliset aineet ja esineet

901a (2) -
Huom. Kansainvälisissä RID-kuljetuksissa sovelletaan seuraavaa määräystä, jollei asianosaiset maat ole
allekirjoittaneet määräyksestä vapauttavaa monenkeskistä erillissopimusta. 

Kuljetettaessa edellä mainitun kohdan (1) mukaisesti tavaran nimityksen rahtikirjassa tulee vastata reunanumeron
914 määräyksiä ja siihen tulee lisätä sanat "rajoitettu määrä".  Jokaiseen kolliin on merkittävä tavaran rahtikirja-
merkinnän mukainen YK-numero ja numeron eteen kirjaimet "UN". Merkintöjen on oltava selviä ja kestäviä.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

(4) Aineluettelon kohdan 3 laitteet, jotka sisältävät kohdan 2 b) nesteitä enintään 500 ml
laitetta kohden ja enintään 2 litraa kollia kohden, eivät ole näiden määräysten alaisia. Laitteet
on kuitenkin pakattava reunanumeron 905 (1) a) mukaisesti.
Huom. Kansainvälisissä RID-kuljetuksissa sovelletaan lisäksi seuraavaa määräystä, jollei asianosaiset maat ole
allekirjoittaneet määräyksestä vapauttavaa monenkeskistä erillissopimusta. 

Tavaran nimityksen rahtikirjassa tulee vastata reunanumeron 914 määräyksiä ja ja siihen tulee lisätä sanat
"rajoitettu määrä".  Jokaiseen kolliin on merkittävä tavaran rahtikirjamerkinnän mukainen YK-numero ja numeron
eteen kirjaimet "UN". Merkintöjen on oltava selviä ja kestäviä.
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Nimen sijasta voidaan ilmoittaa ryhmänimike aineille, joilla on samanlainen luonne ja vastaava yhteensopivuus8/

säiliön ominaisuuksien kanssa.

Lisäys X

6.1.3 Nestemäisinä tai sulassa muodossa olevia aineluettelon kohtien 11 - 28, 32 - 36, 41, 44, 51 -
55, 57 - 62, 64 - 68, 71 - 73 ja 90 ryhmässä b) tai c) mainittuja aineita.

6.1.4 Jauhemaisia tai rakeisia aineluettelon kohtien 12, 14, 17, 19, 21, 23, 25 - 27, 32 - 35, 41,
44, 51 - 55, 57 - 68, 71 - 73 ja 90 ryhmässä b) tai c) mainittuja aineita.
Huom. Kuljetettaessa irrallisena reunanumeron 601 aineita ks. rn 616.

6.1.5 Reunanumeron 651 kohtaan 3 kuuluvia aineita saa kuljettaa säiliökontissa.
Huom. Kuljetettaessa irrallisena reunanumeron 651 kohdan 4 b) aineita ks. rn 666.

6.8 Siirtymäkauden määräykset

6.8.1 Ennen 1 päivää tammikuuta 1995 valmistettuja säiliökontteja, jotka on tarkoitettu reunanu-
meron 601 kohtien 6, 8, 9, 10, 13, 15, 16, 18, 20, 25 tai 27 aineiden kuten myös reu-
nanumeron 601 kohdan 67 a) 1809 fosforitrikloridin kuljetukseen ja jotka on valmistettu
tämän lisäyksen ennen edellä sanottua päivämäärää voimassa olleiden määräysten mukai-
sesti, mutta jotka eivät täytä 1 päivänä tammikuuta 1995 voimaantulleita määräyksiä, saa
käyttää 31 päivään joulukuuta 1999 saakka.

6.8.2 Ennen 1 päivää tammikuuta 1997 valmistettuja säiliökontteja, jotka on tarkoitettu reu-
nanumeron 601 kohtien 8 a), 10 a), 13 b), 15 a), 16 a), 18 a), 20 a) ja 67 a) aineiden
kuljetukseen ja jotka on valmisettu tämän lisäyksen ennen edellä sanottua päivämäärää
voimassa olleiden määräysten mukaisesti, saa käyttää 31 päivään joulukuuta 2001 saakka.

8.8 Siirtymäkauden määräykset

8.8.1 Ennen 1 päivää tammikuuta 1995 valmistettuja säiliökontteja, jotka on tarkoitettu aineluette-
lon (reunanumero 801) kohtien 3, 12, 33, 40 tai 54 aineiden kuljetukseen ja jotka on valmis-
tettu tämän lisäyksen ennen edellä sanottua päivämäärää voimassa olleiden määräysten mu-
kaisesti, mutta jotka eivät täytä 1 päivänä tammikuuta 1995 voimaantulleita määräyksiä, saa
käyttää 31 päivään joulukuuta 1999 saakka.

8.8.2 Ennen 1 päivää tammikuuta 1997 valmistettuja säiliökontteja, jotka on tarkoitettu aineluet-
telon 54 b) 2686 2-dietyyliaminoetanolin kuljetukseen ja jotka on valmistettu tämän
lisäyksen ennen edellä sanottua päivämäärää voimassa olleiden määräysten mukaisesti, mutta
jotka eivät täytä 1 päivänä tammikuuta 1997 voimaantulleita määräyksiä, saa käyttää 31
päivään joulukuuta 2001 saakka.

 

Lisäys XI

1.6.2 Seuraavat tiedot on merkittävä säiliövaunun kummallekin sivulle (itse säiliöön tai merkintä-
kilpeen):
- liikenteeseen asettajan nimi;
- tilavuus;
- säiliövaunun omapaino (taara);
- kuormataulukko; 
- kuljetettava(t) aine(et) ;8/
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- 31 päivä joulukuuta 1997 jälkeen suoritettavissa tarkastuksissa: seuraavan tarkastuk-
sen päivämäärä (kuukausi, vuosi) kohtien 1.5.2 ja 1.5.3 tai luokkakohtaisten
erityismääräysten vastaavien kohtien mukaisesti.  

Säiliövaunut on lisäksi varustettava määräysten mukaisilla varoituslipukkeilla.
Huom.  Kansallisessa liikenteessä saa edellä mainitun kuormataulukon tiedot säiliöön merkitsemisen sijasta olla
vaihtoehtoisesti sähköisessä muodossa.

6.1 Soveltamisala

6.1.3 Nestemäisinä tai sulassa muodossa olevia aineluettelon kohtien 11 - 28, 32 - 36, 41, 44, 51
-55, 57 - 62, 64 - 68, 71 - 73 ja 90 ryhmässä b) tai c) mainittuja aineita.

6.1.4 Jauhemaisia tai rakeisia aineluettelon kohtien 12, 14, 17, 19, 21, 23, 25 - 27, 32 - 35, 41,
44, 51 - 55, 57 - 68, 71 - 73 ja 90 ryhmässä b) tai c) mainittuja aineita.
Huom. Kuljetettaessa irrallisena reunanumeron 601 aineita ks. rn 616.

6.1.5 Reunanumeron 651 kohtaan 3 kuuluvia aineita saa kuljettaa säiliövaunussa.
Huom. Kuljetettaessa irrallisena reunanumeron 651 kohdan 4 b) aineita ks. rn 666.

Siirtymäkauden määräykset

6.8.1 Ennen 1 päivää tammikuuta 1995 valmistettuja säiliövaunuja, jotka on tarkoitettu reunanu-
meron 601 kohtien 6, 8, 9, 10, 13, 15, 16, 18, 20, 25 tai 27 aineiden kuljetukseen ja jotka on
valmistettu tämän lisäyksen ennen edellä sanottua päivämäärää voimassa olleiden määräys-
ten mukaisesti, mutta jotka eivät täytä 1 päivänä tammikuuta 1995 voimaantulleita määräyk-
siä, saa käyttää 31 päivään joulukuuta 2002 saakka.

6.8.2 Ennen 1 päivää tammikuuta 1997 valmistettuja säiliökontteja, jotka on tarkoitettu reu-
nanumeron 601 kohtien 8 a), 10 a), 13 b), 15 a), 16 a), 18 a), 20 a) ja 67 a) aineiden
kuljetukseen ja jotka on valmisettu tämän lisäyksen ennen edellä sanottua päivämäärää
voimassa olleiden määräysten mukaisesti, saa käyttää 31 päivään joulukuuta 2004. saakka.

Siirtymäkauden määräykset

8.8.1 Ennen 1 päivää tammikuuta 1995 valmistettuja säiliövaunuja, jotka on tarkoitettu reu-
nanumeron 801 kohtien 3, 12, 33, 40 tai 54 aineiden kuljetukseen ja jotka on valmistettu
tämän lisäyksen ennen edellä sanottua päivämäärää voimassa olleiden määräysten mukai-
sesti, mutta jotka eivät täytä 1 päivänä tammikuuta 1995 voimaantulleita määräyksiä, saa
käyttää 31 päivään joulukuuta 2002 saakka.

8.8.2 Ennen 1 päivää tammikuuta 1997 valmistettuja säiliökontteja, jotka on tarkoitettu aineluet-
telon 54 b) 2686 2-dietyyliaminoetanolin kuljetukseen ja jotka on valmistettu tämän
lisäyksen ennen edellä sanottua päivämäärää voimassa olleiden määräysten mukaisesti, mutta
jotka eivät täytä 1 päivänä tammikuuta 1997 voimaantulleita määräyksiä, saa käyttää 31
päivään joulukuuta 2004 saakka.


