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Lisäys XXV

MÄÄRÄYKSET VAARALLISTEN AINEIDEN KULJETTAMISESTA 
MATKUSTAJAJUNISSA

Huom. Sotilasjunaa, jossa kuljetetaan joukkoja, pidetään matkustajajunana.

(1) Vaarallisten aineiden kuljetus matkustajajunissa on sallittu vain tässä lisäyksessä
mainituin ehdoin.

(2) Tässä lisäyksessä mainitut vaarallisten aineiden enimmäismassat tarkoittavat brutto-
massoja. Kontin ja säiliöiden massa ei sisälly bruttomassaan. Luokan 1 räjäytysnalleille
lasketaan 1000 nallin vastaavan 1 kg räjähdysainetta.

(3) Tämän lisäyksen määräykset eivät koske:

a) rn 201a, 301a, 401a, 471a, 501a, 551a, 601a, 801a ja 901a tarkoitettuja aineita,
jos ne täyttävät näissä reunanumeroissa olevat ainemääriä ja pakkauksia koskevat
ehdot, ja

b) kuljetuskaluston polttoainetta tai sen lisälaitteisiin ja varusteisiin kuuluvia aineita.

A. Kuljetus matkustajajunan tavaratilassa

(1) Vaarallisia aineita saa kuljettaa kappaletavarana rajoitettuja määriä matkustajajunassa.
Kollit on sijoitettava tavaratilaan ja pakattava ja merkittävä tämän päätöksen määräysten
mukaisesti. Kyseisiä aineita koskevia kuormauksesta ja purkamisesta annettuja määräyksiä
sekä yhteenkuormauskieltoja on noudatettava. Vaunuja ei tarvitse merkitä varoituslipuk-
keilla.

(2) Kuljetuksessa on noudatettava erityistä varovaisuutta ja kollit on sijoitettava siten ettei
niistä aiheudu vaaraa junassa oleville henkilöille.

(3) Edellä kohdassa (1) tarkoitetut kuljetettavaksi sallitut vaaralliset aineet, niiden enim-
mäismäärät sekä pakkaustavat ovat seuraavat:

Luokka 1:
Vaarallisuusluokan 1.3 räjähteitä yhteensä enintään 10 kg, vaarallisuusluokan 1.4 räjähteitä
yhteensä enintään 50 kg ja vaarallisuusluokkien 1.5 ja 1.6 räjähteitä yhteensä enintään 5 kg.

Luokka 2:
Muita kuin myrkyllisiä kaasuja yhteensä enintään 60 kg tai kohdan 1O happea ja 4F asety-
leeniä 20 litran vetoisissa pulloissa yhteensä enintään 6 pulloa tuettuina siten, etteivät ne
pääse liikkumaan. 

Muiden tämän luokan aineiden kuljetus on kielletty.

Huom. Myrkyllisiä kaasuja ovat vaarallisuusryhmiin T, TF, TC, TO, TFC tai TOC kuuluvat.

Luokka 3:
Enintään 60 litraa. Aineluettelon kohtiin 6, 12 ja 13 sekä kohtien 11, 14 - 19 ja 21 - 28 ryh-
mään a) kuuluvien palavien nesteiden kuljetus on kielletty.

Luokka 4.1:
Enintään 50 kg aineluettelon eri kohtien ryhmien b) ja c) aineita. Aineluettelon kohtien 21
-26 ja 31 - 32  aineiden kuljetus on kielletty. 

Luokan 4.2:
Enintään 50 kg aineluettelon eri kohtien ryhmien b) ja c) aineita. 

Luokka 4.3:
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Enintään 10 kg. Aineluettelon kohtien 1 - 3  ja 19 - 25 aineiden kuljetus on kielletty.

Luokka 5.1:
Enintään 20 kg. Aineluettelon kohtien 1 - 5 aineiden kuljetus on kielletty.

Luokka 5.2:
Enintään 5 kg.

Luokka 6.1:
Aineluettelon ryhmään a) tai b) kuuluvia aineita enintään 5 kg ja ryhmään c) kuuluvia aineita
enintään 20 kg. Aineluettelon kohtien 1 - 5  aineiden kuljetus on kielletty.

Luokka 6.2:
Enintään 20 kg.

Luokka 7:
Lehtien 1 - 4 aineita ja esineitä sisältäviä kolleja sekä varoituslipukkeella 7A varustettuja
kolleja enintään  200 kg.

Huom. Lehtien 1 - 4 aineita ja esineitä sisältäviä kolleja ei merkitä varoituslipukkeilla.

Luokka 8:
Enintään 20 kg.  Aineluettelon kohtien 6, 14 ja 15 aineiden kuljetus on kielletty.

Luokka 9:
Aineluettelon kohdan 1 b) ja 4 c) aineita yhteensä enintään 20 kg, muita tämän luokan
aineita yhteensä enintään 50 kg.

B. Kuljetus matkustajajunaan liitetyssä tavaravaunussa

(1) Vaarallisia  aineita ja  esineitä saa kuljettaa kappaletavarana rajoitettuja määriä
matkustajajunaan liitetyssä tavaravaunussa. Ne on pakattava ja merkittävä tämän päätöksen
määräysten mukaisesti. Kyseisiä aineita koskevia kuormauksesta ja purkamisesta annettuja
määräyksiä sekä yhteenkuormauskieltoja on noudatettava. Vaunuja ei tarvitse merkitä varoi-
tuslipukkeilla.

(2) Kuljetuksessa on noudatettava erityistä varovaisuutta.

(3) Räjähdysaineita ja aineita, joiden leimahduspiste on alle 23 EC, ei saa kuljettaa
vaunuissa, joissa on avotuli- tai katalyyttinen lämmitin.

(4) Edellä kohdassa (1) tarkoitetut kuljetettavaksi sallitut vaaralliset aineet ja niiden enim-
mäismäärät ovat seuraavat:

Luokka 1:

Kohdissa 1, 3, 5 - 7, 9, 10, 12, 13, 15, 17 - 19, 21 - 23, 25, 27, 30 - 32, 34 ja 48 (YK-no
0331 ja 0332) mainittuja aineita ja esineitä enintään 50 kg. Kohdissa 2, 4, 8, 11, 24 ja 48
(YK-no 0482) mainittuja yhteensä enintään 5 kg. Kohdissa 26, 29 ja 33 mainittuja yhteensä
enintään 20 kg. Kohdissa 35 - 43, 46 - 47 ja 50 mainittuja yhteensä enintään 500 kg.

Luokka 2:

Aineluettelon kohtiin 1F, 2F ja 5F sekä ryhmiin A ja O kuuluvia enintään 1000 kg. Muita
kaasuja enintään 100 kg.

Luokka 3:

Enintään 3000 kg, josta määrästä aineluettelon eri kohtien ryhmään a) kuuluvia aineita saa
olla enintään 100 kg, ryhmään b) kuuluvia aineita enintään 1000 kg. Aineluettelon kohtien
6, 12 ja 13 aineiden kuljetus on kielletty.
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Huom. Aineluettelon kohdissa 6, 12 ja 13 aineille ei ole ilmoitettu vaarallisuusryhmää. 
Näitä aineita koskevat erityispakkausmääräykset.

Luokka 4.1:

Kohtien  1 b) ja  2 c) aineita rajoituksetta.  Muita tämän luokan aineita yhteensä enintään
400 kg, josta määrästä aineluettelon kohtien  6 c) ja 11 c) aineita enintään 350 kg, kohtien
21 - 26 aineita enintään 5 kg, kohtien 37 - 40 enintään 50 kg sekä muita tämän luokan
aineita enintään 20 kg.

Luokka 4.2:

Kohdan 1 c) aineita rajoituksetta. Muita tämän luokan aineita yhteensä enintään 1000 kg,
josta määrästä aineluettelon eri kohtien ryhmän b) aineita enintään 300 kg. Aineluettelon eri
kohtien ryhmään a) kuuluvien aineiden kuljetus on kielletty.

Luokka 4.3:

Tämän luokan aineita yhteensä enintään 1000 kg, josta määrästä aineluettelon kohtien 11 a),
13 a), 14 a) ja 16 a) - 18 a) aineita enintään 5 kg ja kohtien 11 b) - 17 b) aineita enintään
300 kg. Aineluettelon kohtien 1 - 10 ja 19 - 25 aineiden kuljetus kielletty.

Luokka 5.1:

Tämän luokan aineita yhteensä enintään 500 kg, josta määrästä aineluettelon eri kohtien
ryhmään a) kuuluvia aineita enintään 50 kg, ryhmään b) kuuluvia enintään 100 kg ja kohdan
5 aineita enintään 20 kg.

Huom. Aineluettelon kohdan 5 aineille ei ole ilmoitettu vaarallisuusryhmää. Näitä aineita  koskevat 
erityispakkaus määräykset.

Luokka 5.2:

Tämän luokan aineita yhteensä enintään 50 kg, josta määrästä aineluettelon kohtien 1 - 6
aineita enintään 20 kg. 

Luokka 6.1:

Tämän luokan aineita enintään 3000 kg, josta määrästä aineluettelon eri kohtien ryhmään a)
kuuluvia aineita enintään 50 kg ja ryhmään b) kuuluvia aineita enintään 500 kg.

Kohtien 1 - 5 aineiden kuljetus on kielletty.

Huom. Aineluettelon kohdissa 1 - 5 aineille ei ole ilmoitettu vaarallisuusryhmää. Näitä aineita koskevat erityispak-
kausmääräykset.

Luokka 6.2:

Enintään 100 kg,  josta määrästä aineluettelon kohdan 2 aineita enintään 20 kg.

Luokka 7:

Lehtien 1 - 4 aineita ja esineitä sisältäviä kolleja sekä varoituslipukkeella 7A varustettuja
kolleja enintään 1000 kg.

Huom. Lehtien 1 - 4 aineita ja esineitä sisältäviä kolleja ei merkitä varoituslipukkeilla.

Luokka 8:

Enintään 3000 kg, josta määrästä aineluettelon eri kohtien ryhmään a) kuuluvia aineita
enintään 100 kg ja ryhmään b) kuuluvia aineita enintään 1000 kg.

Aineluettelon kohtien 6, 14 ja 15 aineiden kuljetus on kielletty.

Huom. Aineluettelon kohdissa 6, 14 ja 15 aineille ei ole ilmoitettu vaarallisuusryhmää.
Näitä aineita koskevat erityispakkausmääräykset.

Luokka 9:
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Tämän luokan aineita yhteensä enintään 1000 kg, josta määrästä aineluettelon kohtien 1 b),
4 c) tai 5 aineita ja esineitä enintään 50 kg ja kohtien 1 c), 6, 7 tai 13 b) aineita enintään 100
kg.

(5) Muita kuin luokan 7 (radioaktiiviset aineet) ja luokan 2 ryhmän T, TF, TC, TO, TFC
tai TOC  tyhjiä pakkauksia saa kuljettaa rajoituksetta. 

C. Kuljetus sotilasjunaan liitetyssä tavaravaunussa

(1) Sellaisissa sotilasjunissa, joissa kuljetetaan joukkoja, saadaan kuljettaa ne näiden
määräysten alaiset tavarat, jotka kuuluvat kuljetettavalle joukolle. Kuljetuksessa on tällöin
noudatettava soveltuvin osin näitä määräyksiä.

(2) Sellaisissa tavarajunissa, joihin on liitetty em. kohdassa mainittu sotilaskuljetus,
saadaan sotilaskuljetukseen kuulumattomissa muissa vaunuissa kuljettaa näiden määräysten
alaisia lähetyksiä vain kohdassa "kuljetus matkustajajunaan liitetyissä tavaravaunuissa"
mainitut määrät. Vaunut on tällöin merkittävä varoituslipukkeilla.

(3) Tämän lisäyksen rajoitukset eivät koske sotilasjunaa, jossa ei kuljeteta joukkoja. Muita
vaarallisten aineiden kuljetusmääräyksiä on tällöin noudatettava.

N:o 900-901, 4 ½ arkkia

PÄÄTOIMITTAJA TIMO LEPISTÖ
OY EDITA AB, HELSINKI 1997


