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2.  Kuljetusmääräykset

A. Kollit

1. Yleiset pakkausmääräykset

102 (1) Kaikkien kuljetusvalmiiden räjähteiden on oltava luokiteltuja reunanumerossa 100
määriteltyjen menetelmien mukaisesti.

(2) Kaikkien luokan 1 tavaroille tarkoitettujen pakkausten tulee olla siten suunniteltuja ja
valmistettuja että:

a) ne suojaavat räjähteitä, estävät niiden ulospääsyn pakkauksesta eivätkä lisää
tahattoman syttymisen vaaraa normaaleissa kuljetusolosuhteissa mukaan luettuina
ennakoitavat muutokset lämpötilassa, kosteudessa ja paineessa;

b) kuljetusvalmista kollia voidaan käsitellä turvallisesti normaaleissa kuljetusolosuh-
teissa; ja

c) kollit kestävät kaikki kuljetuksen aikaina tapahtuvat ennakoitavissa olevat pinoamis-
rasitukset siten, etteivät ne lisää räjähteistä aiheutuvaa vaaraa ja siten, ettei pakkaus-
ten käyttökelpoisuus tavaran säilyttämisessä heikkene sekä siten, ettei kollien muoto
muutu niin, että niiden lujuus heikkenee tai että niistä muodostetuista pinoista tulee
epästabiileja.

(3) Kollien on täytettävä lisäysten V tai VI vaatimukset, erityisesti näiden lisäysten osan IV
reunanumeroiden 1500 (12) ja 1512 (5) pakkausten testausvaatimukset.

(4) Reunanumeroiden 100 (5), 1511 (2) ja 1611 (2) määräysten mukaisesti on luokan 1
räjähteet pakattava pakkausryhmän II pakkauksiin tai suurpakkauksiin, jotka on merkitty
kirjaimella "Y".

(5) Nestemäistä räjähdysainetta sisältävät pakkaukset on varustettava kahdella päällekkäin
olevalla sulkimella.

(6) Metallitynnyreiden sulkemislaitteissa tulee olla sopiva tiiviste: jos sulkemislaitteessa on
kierre, on räjähdysaineen pääsy kierteeseen estettävä.

(7) Vesiliukoisten räjähteiden pakkausten on oltava vedenkestäviä. Flegmatoitujen aineiden
pakkaukset on suljettava niin, ettei räjähteen väkevyys muutu kuljetuksen aikana. 

(8) Suojaamattomat naulat, nitojan niitit tai muut metalliset sulkemislaitteet eivät saa lävistää
ulkopakkauksen seinämää, ellei sisäpakkaus riittävästi suojaa räjähteitä metallikosketukselta.

(9) Sisäpakkaukset, varusteet ja sulloaineet sekä räjähteet on sijoitettava kolleihin siten, että
ne estävät räjähteiden pääsemisen irralleen ulkopakkauksessa normaaliolosuhteissa tapahtuvan
kuljetuksen aikana.  Esineiden metalliosat eivät saa päästä kosketuksiin metallipakkausten
kanssa. Räjähtäviä aineita sisältävät esineet, jotka eivät ole ulkopakkauksessa, on erotettava
toisistaan siten, että hankautuminen ja törmäykset on estetty. Tätä tarkoitusta varten voidaan
käyttää pehmustusta, lavoja, sisä- tai ulkopakkauksen lokerointia, muotoprofiileja tai astioita.

(10) Pakkaukset on valmistettava sellaisesta materiaalista, joka sopii yhteen kollin sisältämien
räjähteiden kanssa ja on näitä aineita kestävä siten, ettei räjähde joutuessaan tekemisiin pak-
kausmateriaalin kanssa eikä vuototapauksessa, tule vaaralliseksi kuljettaa, eikä sen
vaarallisuusluokka tai yhteensopivuusryhmä muutu.   

(11) Räjähdysaineiden sisäänpääsy saumattujen metallipakkausten saumojen syvennyksiin on
estettävä.
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(12) Muovipakkaukseen ei saa muodostua tai kerääntyä sellaista määrää staattista energiaa,
että sen purkautuminen voi aiheuttaa pakatun räjähtävän aineen tai esineen syttymisen 

(13) Suuria ja raskaita, normaalisti puolustusvoimien käyttöön tarkoitettuja räjähtäviä esineitä,
ilman sytyttimiä tai vähintään kahdella tehokkaalla suojaustoimenpiteellä varustettujen
sytyttimien kanssa, voidaan kuljettaa pakkaamattomina. Jos sellaisissa esineissä on ajopanos
tai ne ovat itsestään eteneviä, on niiden sytytysjärjestelmä suojattava normaalien kulje-
tusolosuhteiden aiheuttamilta vaikutuksilta. Jos esine saa negatiivisten tuloksen testisarjassa
4, voidaan se kuljettaa pakkaamattomana. Sellaiset pakkaamattomat esineet voidaan kiinnittää
kehikoihin tai häkkeihin tai muihin sopiviin käsittelylaitteisiin.

(14) Räjähteitä ei saa pakata sellaisiin sisä- tai ulkopakkauksiin, joissa sisäisen ja ulkoisen
paineen ero voi lämmön vaikutuksesta tai jostain muusta syystä, aiheuttaa räjähdyksen tai
kollin repeytymisen.

(15) Jos irrallaan oleva räjähdysaine tai kokonaan tai osittain esineen kuoren suojassa oleva
räjähdysaine voi päästä kosketuksiin metallipakkauksen (1A2, 1B2, 4A, 4B ja metallisäiliöt)
sisäpinnan kanssa, on metallipakkauksen sisäpuoli vuorattava tai pinnoitettava [ks. rn 1500
(2)].

2. Erityispakkausmääräykset

103 (1) Räjähteet on pakattava reunanumerossa 101 taulukon 1 sarakkeissa 4 ja 5 sekä tässä reu-
nanumerossa kohdan (3) taulukossa 2 ja kohdan (4) taulukossa 3 mainituilla tavoilla.

(2) Mille tahansa räjähtävälle aineelle tai esineelle, jota ei ole pakattu reunanumeron 101,
taulukon 1, sarakkeiden (4) ja (5) ja allaolevan kohdan (3) vaatimalla tavalla, voidaan soveltaa
taulukkoa 2, EP 01 edellyttäen, että alkuperämään toimivaltainen viranomainen on testannut
tuotteen pakattuna ja todennut, ettei tuote aiheuta suurempaa vaaraa, kuin se olisi aiheuttanut,
jos se olisi pakattu taulukossa 1, sarakkeessa 4 sanotulla tavalla.

Huom.   Kansainvälisissä RID-kuljetuksissa edellä tarkoitetun testauksen ja toteamisen suorit taa
alkuperämaan toimivaltainen viranomainen tai ,  jos alkuperämaa ei  ole l i i t tynyt  COTIF-sopimukseen,

ensimmäisen COTIF-maan, johon lähetys saapuu, toimivaltainen viranomainen.  

(3) Taulukko 2

Pakkaustavat

Huom. 1.  Taulukko 2 koskee seuraavia:
Pakkaustapa EP 01 - varattu niille pakkaustavoille, joille vaaditaan toimivaltaisen viranomaisen
hyväksyntä;
Pakkaustavat EP 11 - EP 29 - varattu räjähdysaineille; ja
Pakkaustavat EP 30:stä eteenpäin - varattu räjähdysainetta sisältäville esineille ja välineille.

Huom. 2. Jos tässä taulukossa pakkaustavaksi on ilmoitettu puulaatikot (4C1), saa niiden sijasta
käyttää myös puisia laatikoita, joissa on pölytiiviit seinät (4C2).

Huom. 3. Tiiviiden pakkausten on vastattava rakennemallia, joka on läpäissyt pakkausryhmän II
tiiviystestin.

Huom. 4. Tämän taulukon sisä- ja välipakkaussarakkeessa käytetty termi astia sisältää laatikot, pullot,
tölkit, tynnyrit, purkit ja putket mukaanluettuna kaikki sulkimet.
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Huom. 5. Kelat ovat muovisia, puisia, pahvisia, metallisia tai muusta sopivasta aineesta
valmistettuja laitteita, jotka muodostuvat keskiakselista, jonka molemmissa päissä on tai ei ole
sivuseinämät. Aineet ja esineet voidaan kelata kelaan ja ne voivat olla sivuseinämillä suojattuja.

Huom. 6.  Alustat ovat  metallisia,  muovisia,  puisia,  pahvisia  tai muusta  sopivasta materiaalis-
ta valmistettuja levyjä, jotka sijoitetaan sisä-, väli- tai ulkopakkaukseen ja jotka mahdollistavat
tiiviin pakkaamisen näissä pakkauksissa. Alustan pinta saa olla muotoiltu sellaiseksi, että
pakkaukset tai esineet voidaan sijoittaa siihen turvallisesti ja toisistaan erotettuna.

Huom. 7. Tietyt YK-numerot koskevat aineita, joita saa kuljettaa kuivana tai kostutettuna.
Tarvittaessa pakkaustavan otsikko ilmaisee onko pakkaustapa tarkoitettu kuivalle, jauhemaiselle
tai kostutetulle aineelle.

Pakkaustapa EP 01

Sisäpakkaukset ja toimenpiteet Välipakkaukset ja toimenpiteet Ulkopakkaukset ja toimenpiteet

Toimivaltaisen viranomaisen hyväksymä. Sen maan kansallisuustunnus, jossa toimivaltainen viranomainen toimii ja
jota käytetään moottoriajoneuvoille kansainvälisessä liikenteessä, on merkittävä rahtikirjaan seuraavasti: 

        ".... toimivaltaisen viranomaisen hyväksymä pakkaus"

Huom.  Kansainvälisissä RID-kuljetuksissa alkuperämaan toimivaltaisen viranomaisen hyväksymä tai jos alkuperämaa ei ole liittynyt COTIF-
sopimukseen, ensimmäinen maa, johon tavaralähetys saapuu, toimivaltaisen viranomaisen hyväksymä.

Tämä pakkaustapa koskee seuraavia YK-numeroita:
Kohta 1: 0461 Kohta 26: 0477
Kohta 2: 0474 Kohta 27: 0470
Kohta 3: 0462 Kohta 29: 0478
Kohta 4: 0475 Kohta 32: 0247, 0396 ja 0450
Kohta 5: 0124 ja 0463 Kohta 33: 0359
Kohta 6: 0464 Kohta 34: 0250 ja 0356
Kohta 7: 0465 Kohta 35: 0350 ja 0383
Kohta 8: 0476 Kohta 36: 0479
Kohta 10: 0397, 0399 ja 0449 Kohta 37: 0351
Kohta 11: 0357 Kohta 38: 0480
Kohta 12: 0354 Kohta 39: 0352 ja 0494
Kohta 13: 0382 Kohta 40: 0471
Kohta 15: 0466 Kohta 41: 0472
Kohta 17: 0467 Kohta 42: 0485
Kohta 18: 0468 Kohta 43: 0353
Kohta 19: 0469 Kohta 46: 0481
Kohta 23: 0395, 0398 ja 0400 Kohta 47: 0349 ja 0384
Kohta 24: 0358 Kohta 48: 0482
Kohta 25: 0322, 0355 ja 0358 Kohta 50: 0486

Erityispakkausmääräykset rn 103 (4) mukaisesti:
16 YK-numerolle 0190

Kohta 51: 0190
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Pakkaustapa EP 11

Sisäpakkaukset ja toimenpiteet Välipakkaukset ja toimenpiteet Ulkopakkaukset ja toimenpiteet

Säkit Ei pakollinen Tynnyrit
paperi, vedenkestävä teräs, irrotettava pääty (1A2)
muovit alumiini, irrotettava pääty
tekstiilikudos, kumitettu (1B2)

Kääreet vaneri (1D)
muovit pahvi (1G)
tekstiilikudos, kumitettu muovit, irrotettava pääty (1H2)

Laatikot
teräs (4A)
alumiini (4B)
puu, tavalliset (4C1)
vaneri (4D)
muu puupohjainen levy  (4F)
pahvi (4G)
solumuovit (4H1)
muovit (4H2)

Tämä pakkaustapa koskee seuraavia YK-numeroita:
Kohta 2: 0433
Kohta 26: 0159 ja 0343

Erityispakkausmääräykset: ks. rn 102 (7)

Huom.  Sisäpakkauksia ei vaadita YK-numeron 0159 aineille, jos ulkopakkauksena on käytetty metallitynnyreitä
(1A2 tai 1B2) tai muovitynnyreitä (1H2).
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Pakkaustapa EP 12 a) (kiinteät kostutetut aineet 1.1D)

Sisäpakkaukset ja toimenpiteet Välipakkaukset ja toimenpiteet Ulkopakkaukset ja toimenpiteet

Säkit Säkit Laatikot
paperi, monikerroksinen, muovit teräs (4A)

vedenkestävä tekstiilikudos, muovipinnoi- alumiini (4B)
muovit tettu tai -vuorattu puu, tavalliset (4C1)
tekstiilikudos Astiat vaneri (4D)
tekstiilikudos, kumitettu metalli muu puupohjainen levy  (4F)
muovikudos muovit pahvi (4G)

Astiat solumuovit (4H1)
metalli muovit (4H2)
muovit Tynnyrit

teräs, irrotettava pääty (1A2)
alumiini, irrotettava pääty

(1B2)
pahvi (1G)
muovit, irrotettava pääty

(1H2)

Tämä pakkaustapa koskee seuraavia YK-numeroita:
Kohta 4: 0004, 0072, 0076, 0078, 0118, 0133, 0146, 0150, 0151, 0154, 0209, 0214, 0215, 0219, 0220, 0226,
0266, 0282, 0340, 0391, 0394 ja 0401

Erityispakkausmääräykset rn 103 (4) mukaisesti:
253 YK-numeroille 0004, 0076, 0078, 0154, 0219, 0394

Huom. 1. Välipakkauksia ei vaadita, jos ulkopakkauksena on käytetty tiiviitä tynnyreitä.
Huom. 2. Välipakkauksia ei vaadita YK-numeroiden 0072 ja 0226 aineille.
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Pakkaustapa EP 12 b) (kiinteät kuivat aineet, muut kuin jauheet 1.1D) 

Sisäpakkaukset ja toimenpiteet Välipakkaukset ja toimenpiteet Ulkopakkaukset ja toimenpiteet

Säkit Säkit (vain YK-numeron 0150 aineil- Säkit
voimapaperi le) muovikudos, pölytiivis (5H2)
paperi, monikerroksinen, muovit muovikudos, vedenkestävä

vedenkestävä tekstiilikudos, muovipinnoitettu (5H3)
muovit tai -vuorattu muovit (5H4)
tekstiilikudos tekstiilikudos, pölytiivis (5L2)
tekstiilikudos, kumitettu tekstiilikudos, vedenkestävä
muovikudos (5L3)

paperi, monikerroksinen, veden
kestävä (5M2)

Laatikot
teräs (4A)
alumiini (4B)
puu, tavalliset (4C1)
vaneri (4D)
muu puupohjainen levy  (4F)
pahvi (4G)
solumuovi (4H1)
muovit (4H2)

Tynnyrit
teräs, irrotettava pääty (1A2)
alumiini, irrotettava pääty

(1B2)
pahvi (1G)
muovit, irrotettava pääty (1H2)

Tämä pakkaustapa koskee seuraavia YK-numeroita:
Kohta 4: 0004, 0076, 0078, 0079, 0118, 0146, 0147, 0150, 0151, 0153, 0154, 0155, 0207, 0208, 0209, 0213,
0214, 0215, 0216, 0217, 0218, 0219, 0220, 0222, 0223, 0266, 0282, 0340, 0341, 0385, 0386, 0387, 0388,
0389, 0390, 0391, 0392, 0393, 0401, 0402, 0411, 0483, 0484, 0489, 0490 ja 0496

Erityispakkausmääräykset rn 103 (4) mukaisesti:
253 YK-numeroille 0004, 0076, 0078, 0154, 0216, 0219, 0386
262 YK-numerolle 0209

Huom.  Sisäpakkauksia ei vaadita YK-numeroiden 0222 ja 0223 aineille, jos ulkopakkauksena on säkki.
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Pakkaustapa EP 12 c) (kiinteille kuiville jauheille 1.1D)

Sisäpakkaukset ja toimenpiteet Välipakkaukset ja toimenpiteet Ulkopakkaukset ja toimenpiteet

Säkit Säkit Laatikot
paperi, monikerroksinen, paperi, monikerroksinen, teräs (4A)

vedenkestävä veden kestävä, vuorattu puu, tavalliset (4C1)
muovit muovit vaneri (4D)
muovikudos Astiat muu puupohjainen levy  (4F)

Astiat metalli pahvi (4G)
pahvi muovit muovit (4H2)
metalli Tynnyrit
muovit teräs, irrotettava pääty (1A2)
puu alumiini, irrotettava pääty

(1B2)
pahvi (1G)

Tämä pakkaustapa koskee seuraavia YK-numeroita:
Kohta 4: 0004, 0076, 0078, 0079, 0118, 0146, 0151, 0153, 0154, 0155, 0207, 0208, 0209, 0213, 0214,
0215, 0216, 0217, 0218, 0219, 0220, 0222, 0223, 0266, 0282, 0385, 0386, 0387, 0388, 0389, 0390,
0392, 0401, 0402, 0411, 0483, 0484, 0489, 0490 ja 0496

Erityispakkausmääräykset rn 103 (4) mukaisesti:
253 YK-numeroille 0004, 0076, 0078, 0154, 0216, 0219, 0386
262 YK-numerolle 0209

Huom. 1.  Välipakkauksia ei vaadita, jos ulkopakkauksena on käytetty tynnyreitä.
Huom. 2.  Näiden pakkausten on oltava pölytiiviitä.
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Pakkaustapa EP 13

Sisäpakkaukset ja toimenpiteet Välipakkaukset ja toimenpiteet Ulkopakkaukset ja toimenpiteet

Säkit Ei pakollinen Laatikot
paperi teräs (4A)
muovit puu, tavalliset (4C1)
tekstiilikudos, kumitettu puu, pölytiiviit seinät (4C2)

Astiat vaneri (4D)
pahvi muu puupohjainen levy  (4F)
metalli pahvi (4G)
muovit muovit (4H2)
puu Tynnyrit

Kääreet teräs, irrotettava pääty (1A2)
voimapaperi alumiini, irrotettava pääty
paperi, vahattu (1B2)

pahvi (1G)

Tämä pakkaustapa koskee seuraavia YK-numeroita:
Kohta 4: 0027 ja 0028
Kohta 8: 0094
Kohta 29: 0305

Erityispakkausmääräykset: ks. rn 102 (15) YK-numeron 0027 aineille, jos ei käytetä sisäpakkauksia

Erityispakkausmääräykset rn 103 (4) mukaisesti:
263: YK-numeroille 0094, 0305

Huom. 1.  Sisäpakkaukset eivät ole pakollisia YK-numeron 0027 aineille, jos ulkopakkauksina on käytetty
tynnyreitä.
Huom. 2.  Pakkausten on oltava pölytiiviitä.
Huom. 3.  Kääreitä voidaan käyttää vain YK-numeron 0028 aineille.
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Pakkaustapa EP 14 a) (kiinteät kostutetut aineet)

Sisäpakkaukset ja toimenpiteet Välipakkaukset ja toimenpiteet Ulkopakkaukset ja toimenpiteet

Säkit Säkit Laatikot
   muovit muovit teräs (4A)

tekstiilikudos tekstiilikudos, muovipinnoi- puu, tavalliset (4C1)
muovikudos tettu tai -vuorattu vaneri (4D)

Astiat Astiat muu puupohjainen levy  (4F)
metalli metalli pahvi (4G)
muovit muovit muovit (4H2)

Tynnyrit
teräs, irrotettava pääty (1A2)
alumiini, irrotettava pääty

(1B2)
vaneri (1D)
pahvi (1G)
muovit, irrotettava pääty

(1H2)

Tämä pakkaustapa koskee seuraavia YK-numeroita:
Kohta 26: 0077, 0234, 0235, 0236 ja 0342

Erityispakkausmääräykset rn 103 (4) mukaisesti:
253: YK-numeroille 0077, 0234, 0235, 0236

Huom. 1.  Sisäpakkauksia ei vaadita YK-numeron 0342 aineille, jos ulkopakkauksena on käytetty metalli-
(1A2 tai 1B2) tai muovitynnyreitä (1H2).
Huom. 2.  Välipakkauksia ei vaadita, jos ulkopakkauksena on käytetty tiiviitä, irrotettava päätyisiä
tynnyreitä.
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Pakkaustapa EP 14 b) (kiinteät kuivat aineet)

Sisäpakkaukset ja toimenpiteet Välipakkaukset ja toimenpiteet Ulkopakkaukset ja toimenpiteet

Säkit Ei pakollinen Laatikot
voimapaperi puu, tavalliset (4C1)
muovit vaneri (4D)
tekstiilikudos, pölytiivis muu puupohjainen levy  (4F)
muovikudos, pölytiivis pahvi (4G)

Astiat Tynnyrit
pahvi teräs, irrotettava pääty (1A2)
metalli alumiini, irrotettava pääty
paperi (1B2)
muovit vaneri (1D)
muovikudos, pölytiivis pahvi (1G)

muovit, irrotettava pääty
(1H2)

Tämä pakkaustapa koskee seuraavia YK-numeroita:
Kohta 2: 0160 ja 0498
Kohta 26: 0077, 0132, 0161, 0234, 0235, 0236, 0406 ja 0499
Kohta 36: 0407 ja 0448

Erityispakkausmääräykset:  Rn 102 (15)  määräykset koskevat YK-numeroiden 0160 ja 0161 aineita, jos
ulkopakkauksena on käytetty metallitynnyreitä (1A2 tai 1B2).

Erityispakkausmääräykset rn 103 (4) mukaisesti:
253: YK-numeroiden 0077, 0132, 0234, 0235, 0236 aineille
256: YK-numeroiden 0160 ja 0161 aineille, jos ulkopakkauksena on käytetty metallitynnyreitä (1A2 tai 1B2).

 
Huom.  Sisäpakkauksia ei vaadita YK-numeroiden 0160 ja 0161 aineille, jos ulkopakkauksena on käytetty
tynnyreitä.
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Pakkaustapa EP 15

Sisäpakkaukset ja toimenpiteet Välipakkaukset ja toimenpiteet Ulkopakkaukset ja toimenpiteet

Astiat Säkit Laatikot
metalli muoviset metalliastioissa puu, tavalliset (4C1)
muovit Tynnyrit vaneri (4D)

metalli muu puupohjainen levy  (4F)
pahvi (4G)

Tynnyrit
teräs, irrotettava pääty (1A2)
alumiini, irrotettava pääty

(1B2)
vaneri (1D)
pahvi (1G)

Tämä pakkaustapa koskee seuraavia YK-numeroita:
Kohta 2: 0497
Kohta 4: 0075, 0143, 0144
Kohta 26: 0495

Erityispakkausmääräykset rn 103 (4) mukaisesti:
254 YK-numeroiden 0075, 0143, 0495 ja 0497 aineille, jos ulkopakkauksena on käytetty laatikoita.
255 YK-numeroiden 0075, 0143, 0495 ja 0497 aineille, jos ulkopakkauksena on käytetty tynnyreitä.
264 YK-numeron 0144 aineille.

Huom. 1. Metalliastioita voidaan käyttää sisäpakkauksina vain YK-numeron 0144 aineille.
Huom. 2. Säkkejä on käytettävä välipakkauksina YK-numeroiden 0075, 0143, 0495 ja 0497 aineille, jos
ulkopakkauksena on käytetty laatikoita.
Huom. 3. Tynnyreitä on käytettävä välipakkauksina YK-numeroiden 0075, 0143, 0495 ja 0497 aineille, jos
ulkopakkauksena on käytetty tynnyreitä.
Huom. 4. Välipakkaukset eivät ole pakollisia YK-numeron 0144 aineille.
Huom. 5. Pahvilaatikoita (4G) voidaan käyttää vain YK-numeron 0144 aineille.
Huom. 6. Irrotettava päätyisiä alumiinitynnyreitä (1B2) ei saa käyttää YK-numeron 0144 aineille.
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Pakkaustapa EP 16

Sisäpakkaukset ja toimenpiteet Välipakkaukset ja toimenpiteet Ulkopakkaukset ja toimenpiteet

Säkit Ei pakollinen Säkit
paperi, veden- ja öljynkestävä muovikudos (5H1/2/3)
muovit paperi, monikerroksinen,
tekstiili, muovipinnoitettu tai veden kestävä (5M2)

vuorattu muovit, (5H4)
muovikudos, pölytiivis tekstiilikudos, pölytiivis (5L2)

Astiat tekstiilikudos, vedenkestävä
pahvi, vedenkestävä (5L3)
metalli Laatikot
muovit teräs (4A)
puu, pölytiivis alumiini (4B)

Kääreet puu, tavalliset (4C1)
paperi, vedenkestävä vaneri (4D)
paperi, vahattu muu puupohjainen levy  (4F)
muovit pahvi (4G)

muovit (4H2)
Tynnyrit

teräs, irrotettava pääty (1A2)
alumiini, irrotettava pääty

(1B2)
pahvi (1G)
muovit, irrotettava pääty

(1H2)
Kanisterit

teräs, irrotettava pääty (3A2)
muovit, irrotettava pääty

(3H2)

Tämä pakkaustapa koskee seuraavia YK-numeroita:
Kohta 4: 0081, 0082, 0083, 0084, 0241
Kohta 48: 0331, 0332

Erityispakkausmääräykset rn 103 (4) mukaisesti:
267: YK-numerolle 0083

Huom. 1.  Sisäpakkaukset eivät ole pakollisia YK-numeroiden 0082, 0241, 0331 ja 0332 aineille, jos ulkopak-
kauksena on käytetty tiiviitä, irrotettava päätyisiä tynnyreitä.
Huom. 2.  Sisäpakkauksia ei vaadita YK-numeroiden 0082,  0084,  0241,  0331  ja  0332 aineille, jos räjähde
on nestettä läpäisemättömässä rakenneaineessa.
Huom. 3. Sisäpakkauksia ei vaadita YK-numeron 0081 aineelle, jos se on nitriittiestereitä läpäisemättömässä
jäykässä muovissa.
Huom. 4. Sisäpakkauksia ei  vaadita YK-numeron  0331  aineelle, jos ulkopakkauksena on käytetty säkkejä
(5H2), (5H3) tai (5H4).
Huom. 5. Säkkejä (5H2) ja (5H3) saa käyttää vain YK-numeroille 0082, 0241, 0331 ja 0332.
Huom. 6. Säkkejä ei saa käyttää ulkopakkauksina YK-numerolle 0081.



N:o 6622104

Pakkaustapa EP 17

Sisäpakkaukset ja toimenpiteet Välipakkaukset ja toimenpiteet Ulkopakkaukset ja toimenpiteet

Ei pakollinen Ei pakollinen Suurpakkaukset (IBC)
metalliset (11A), (11B),

(11N), (21A), (21B), (21N),
(31A), (31B), (31N)

suursäkit (13H2), (13H3),
(13H4), (13L2), (13L3),
(13L4), (13M2)

muoviset (11H1), (11H2),
(21H1), (21H2), (31H1),
(31H2)

yhdistetyt (11HZ1), (11HZ2),
(21HZ1), (21HZ2), (31HZ1),
(31HZ2)

Tämä pakkaustapa koskee seuraavia YK-numeroita:
Kohta 4: 0082, 0241
Kohta 48: 0331, 0332

Erityispakkausmääräykset rn 103 (4) mukaisesti:
260 YK-numerolle 0082
261 YK-numerolle 0241

Huom. 1. Suurpakkauksia saa käyttää vain vapaasti virtaaville aineille.
Huom. 2. Metallisia suurpakkauksia ei saa käyttää YK-numeroille 0082 ja 0241.
Huom. 3. Suursäkkejä saa käyttää vain kiinteille aineille.



N:o 662 2105

Pakkaustapa EP 30

Sisäpakkaukset ja toimenpiteet Välipakkaukset ja toimenpiteet Ulkopakkaukset ja toimenpiteet

Ei pakollinen Ei pakollinen Laatikot
teräs (4A)
alumiini (4B)
puu, tavalliset (4C1)
vaneri (4D)
muu puupohjainen levy  (4F)
pahvi (4G)
solumuovit (4H1)
muovit (4H2)

Tynnyrit
teräs, irrotettava pääty (1A2)
alumiini, irrotettava pääty

(1B2)
pahvi (1G)
muovit, irrotettava pääty

(1H2)

Tämä pakkaustapa koskee seuraavia YK-numeroita:
Kohta 3: 0279, 0280, 0326
Kohta 5: 0034, 0038, 0048, 0056, 0137, 0168, 0221, 0286, 0451, 0457
Kohta 6: 0006, 0181, 0329
Kohta 7: 0005, 0033, 0037, 0136, 0167, 0180, 0330, 0369
Kohta 15: 0281, 0328, 0413, 0414, 0436
Kohta 17: 0035, 0138, 0169, 0287, 0346, 0458
Kohta 18: 0182, 0321
Kohta 19: 0007, 0291, 0294, 0295, 0324, 0426
Kohta 21: 0009, 0015, 0018, 0039, 0171, 0238, 0434
Kohta 22: 0243, 0245
Kohta 27: 0183, 0186, 0242, 0327, 0417, 0437
Kohta 30: 0010, 0016, 0019, 0240, 0254, 0299, 0424, 0488
Kohta 31: 0244, 0246
Kohta 37: 0338, 0339, 0438
Kohta 39: 0344, 0347, 0370, 0459
Kohta 40: 0412
Kohta 41: 0348, 0371, 0427
Kohta 43: 0297, 0300, 0301, 0303, 0362, 0363, 0425, 0435, 0453
Kohta 47: 0012, 0014, 0345, 0460

Erityispakkausmääräykset:
Rn 102 (13) koskevat kaikkia muita YK-numeroita, paitsi YK-numeroita 0005, 0007, 0012, 0014, 0033,
0037, 0136, 0167, 0180, 0238, 0240, 0242, 0279, 0291, 0294, 0295, 0324, 0326, 0327, 0330, 0338,
0339, 0348, 0369, 0371, 0413, 0414, 0417, 0426, 0427, 0453, 0457, 0458, 0459, 0460

Reunanumeron 102 (15) määräykset koskevat myös YK-numeroita 0457, 0458, 0459, 0460



N:o 6622106

Pakkaustapa EP 31

Sisäpakkaukset ja toimenpiteet Välipakkaukset ja toimenpiteet Ulkopakkaukset ja toimenpiteet

Säkit Ei pakollinen Laatikot
paperi teräs (4A)
muovit alumiini (4B)

Astiat puu, tavalliset (4C1)
pahvi vaneri (4D)
metalli muu puupohjainen levy  (4F)
muovit pahvi (4G)
puu Tynnyrit

Kelat teräs, irrotettava pääty (1A2)
alumiini, irrotettava pääty

(1B2)
pahvi (1G)
muovit, irrotettava pääty

(1H2)

Tämä pakkaustapa koskee seuraavia YK-numeroita:
Kohta 1: 0029, 0030 ja 0360
Kohta 35: 0255, 0267 ja 0361
Kohta 47: 0455, 0456 ja 0500

Huom. 1. Säkkejä ei saa käyttää sisäpakkauksina YK-numeroille 0029, 0267 ja 0455.
Huom. 2. Keloja saa käyttää sisäpakkauksina vain YK-numeroille 0030, 0255, 0360, 0361, 0456 ja 0500.



N:o 662 2107

Pakkaustapa EP 32 a)

Esineet, jotka koostuvat suljetuista metalli-, muovi- tai pahvipäällyksistä ja sisältävät räjähdysainetta tai jotka
koostuvat muovisidosteisista räjähdysaineista

Sisäpakkaukset ja toimenpiteet Välipakkaukset ja toimenpiteet Ulkopakkaukset ja toimenpiteet

Ei pakollinen Ei pakollinen Laatikot
teräs (4A)
alumiini (4B)
puu, tavalliset (4C1)
vaneri (4D)
muu puupohjainen levy (4F)
pahvi (4G)
muovit (4H2)

Vaarallisuusluokka, yhteensopivuusryhmä ja YK-numero:
Kohta 5: 0042, 0060
Kohta 17: 0283

Pakkaustapa EP 32 b)

Esineet ilman suljettuja päällyksiä 

Sisäpakkaukset ja toimenpiteet Välipakkaukset ja toimenpiteet Ulkopakkaukset ja toimenpiteet

Astiat Ei pakollinen Laatikot
pahvi teräs (4A)
metalli alumiini (4B)
muovit puu, tavalliset (4C1)

Kääreet vaneri (4D)
paperi muu puupohjainen levy  (4F)
muovit pahvi (4G)

muovit (4H2)

Tämä pakkaustapa koskee seuraavia YK-numeroita:
Kohta 5: 0042, 0060
Kohta 17: 0283

Erityispakkausmääräykset:
Rn 102 (15) määräykset koskevat YK-numeroita 0042, 0060 ja 0283



N:o 6622108

Pakkaustapa EP 33

Sisäpakkaukset ja toimenpiteet Välipakkaukset ja toimenpiteet Ulkopakkaukset ja toimenpiteet

Astiat Astiat Laatikot
pahvi pahvi teräs (4A)
metalli metalli alumiini (4B)
muovit muovit puu, tavalliset (4C1)
puu puu vaneri (4D)

Alustat, lokeroitu muu puupohjainen levy  (4F)
pahvi pahvi (4G)
muovit muovit (4H2)
puu

Tämä pakkaustapa koskee seuraavia YK-numeroita:
Kohta 1: 0073, 0225 ja 0377
Kohta 5: 0043
Kohta 13: 0268, 0364
Kohta 30: 0212, 0319
Kohta 35: 0365, 0378
Kohta 43: 0306, 0320
Kohta 47: 0044, 0366 ja 0376

Huom. 1. Alustoja saa käyttää sisäpakkauksina vain YK-numeroille 0044, 0073, 0319, 0320, 0364, 0365,
0366, 0376, 0377 ja 0378.
Huom. 2. Astioita on käytettävä välipakkauksina vain, jos sisäpakkauksina on käytetty alustoja.



N:o 662 2109

Pakkaustapa EP 34

Sisäpakkaukset ja toimenpiteet Välipakkaukset ja toimenpiteet Ulkopakkaukset ja toimenpiteet

Säkit Ei pakollinen Laatikot
vedenkestävä teräs (4A)

Astiat alumiini (4B)
pahvi puu, tavalliset (4C1)
metalli vaneri (4D)
muovit muu puupohjainen levy  (4F)
puu pahvi (4G)

Kääreet muovit (4H2)
aaltopahvi Tynnyrit

Putket teräs, irrotettava pääty (1A2)
pahvi alumiini, irrotettava pääty

(1B2)

Tämä pakkaustapa koskee seuraavia YK-numeroita:
Kohta 5: 0099 ja 0374
Kohta 7: 0296
Kohta 15: 0381
Kohta 17: 0375
Kohta 19: 0204
Kohta 27: 0275, 0277
Kohta 37: 0276, 0278
Kohta 47: 0070, 0173, 0174 ja 0323



N:o 6622110

Pakkaustapa EP 35

Sisäpakkaukset ja toimenpiteet Välipakkaukset ja toimenpiteet Ulkopakkaukset ja toimenpiteet

Säkit Ei pakollinen Laatikot
paperi teräs (4A)
muovit alumiini (4B)

Astiat puu, tavalliset (4C1)
pahvi vaneri (4D)
metalli muu puupohjainen levy  (4F)
muovit pahvi (4G)
puu solumuovit (4H1)

Kääreet muovit (4H2)
paperi Tynnyrit
muovit teräs, irrotettava pääty (1A2)

alumiini, irrotettava pääty
(1B2)

pahvi (1G)
muovit, irrotettava pääty

(1H2)

Tämä pakkaustapa koskee seuraavia YK-numeroita:
Kohta 9: 0049, 0192, 0194, 0196, 0333, 0418, 0420 ja 0428
Kohta 21: 0313, 0334, 0419, 0421 ja 0429
Kohta 30: 0050, 0054, 0092, 0093, 0195, 0335, 0430, 0487 ja 0492
Kohta 43: 0191, 0197, 0312, 0336, 0403, 0431 ja 0493
Kohta 47: 0193, 0337, 0373, 0404, 0405 ja 0432



N:o 662 2111

Pakkaustapa EP 36

Sisäpakkaukset ja toimenpiteet Välipakkaukset ja toimenpiteet Ulkopakkaukset ja toimenpiteet

Säkit Ei pakollinen Laatikot
muovit teräs (4A)
tekstiilikudos alumiini (4B)

Laatikot puu, tavalliset (4C1)
pahvi vaneri (4D)
muovit muu puupohjainen levy  (4F)
puu pahvi (4G)

Lokerikot ulkopakkauksessa muovit (4H2)
Tynnyrit

teräs, irrotettava pääty (1A2)
alumiini, irrotettava pääty

(1B2)
pahvi (1G)
muovit, irrotettava pääty

(1H2)

Tämä pakkaustapa koskee seuraavia YK-numeroita:
Kohta 27: 0447
Kohta 37: 0379 ja 0446
Kohta 47: 0055

Pakkaustapa EP 37

Sisäpakkaukset ja toimenpiteet Välipakkaukset ja toimenpiteet Ulkopakkaukset ja toimenpiteet

Säkit Ei pakollinen Laatikot
muovit teräs (4A)

Laatikot alumiini (4B)
pahvi puu, tavalliset (4C1)

Putket vaneri (4D)
pahvi muu puupohjainen levy (4F)
metalli pahvi (4G)
muovit

Lokerikot ulkopakkauksessa

Tämä pakkaustapa koskee seuraavia YK-numeroita:
Kohta 5: 0059 ja 0442
Kohta 17: 0439 ja 0443
Kohta 39: 0440 ja 0444
Kohta 47: 0441 ja 0445

Erityispakkausmääräykset rn 103 (4) mukaisesti:
257: YK-numeroille 0059, 0439, 0440 ja 0441



N:o 6622112

Pakkaustapa EP 38

Sisäpakkaukset ja toimenpiteet Välipakkaukset ja toimenpiteet Ulkopakkaukset ja toimenpiteet

Säkit Ei pakollinen Laatikot
muovit teräs (4A)

alumiini (4B)
puu, tavalliset (4C1)
vaneri (4D)
muu puupohjainen levy  (4F)
pahvi (4G)
muovit (4H2)

Tynnyrit
teräs, irrotettava pääty (1A2)
alumiini, irrotettava pääty

(1B2)

Tämä pakkaustapa koskee seuraavia YK-numeroita:
Kohta 5: 0288
Kohta 39: 0237

Erityispakkausmääräykset:
Rn 102 (15) määräykset koskevat YK-numeroita 0237 ja 0288

Huom. Jos esineiden päädyt on tiiviisti suljettuja, eivät sisäpakkaukset ole pakollisia.



N:o 662 2113

Pakkaustapa EP 39

Sisäpakkaukset ja toimenpiteet Välipakkaukset ja toimenpiteet Ulkopakkaukset ja toimenpiteet

Säkit Ei pakollinen Laatikot
muovit teräs (4A)

Astiat alumiini (4B)
pahvi puu, tavalliset (4C1)
metalli vaneri (4D)
muovit muu puupohjainen levy  (4F)
puu pahvi (4G)

Kelat muovit (4H2)
Kääreet Tynnyrit

paperi teräs, irrotettava pääty (1A2)
muovit alumiini, irrotettava pääty

(1B2)
vaneri (1D)
pahvi (1G)
muovit, irrotettava pääty

(1H2)

Tämä pakkaustapa koskee seuraavia YK-numeroita:
Kohta 5: 0065 ja 0290
Kohta 17: 0102
Kohta 39: 0104 ja 0289

Erityispakkausmääräykset rn 103 (4) mukaisesti:
258: YK-numeroille 0065, 0102, 0104, 0289 ja 0290

Huom.  Sisäpakkauksia ei tarvitse käyttää YK-numeroiden 0065 ja 0289 aineille, jos ne ovat rullissa.



N:o 6622114

Pakkaustapa EP 40

Sisäpakkaukset ja toimenpiteet Välipakkaukset ja toimenpiteet Ulkopakkaukset ja toimenpiteet

Säkit Ei pakollinen Laatikot
muovit teräs (4A)

Kelat alumiini (4B)
Kääreet puu, tavalliset (4C1)

voimapaperi vaneri (4D)
muovit muu puupohjainen levy  (4F)

pahvi (4G)
muovit (4H2)

Tynnyrit
teräs, irrotettava pääty (1A2)
alumiini, irrotettava pääty

(1B2)
pahvi (1G)

Tämä pakkaustapa koskee seuraavia YK-numeroita:
Kohta 30: 0101
Kohta 43: 0066 ja 0103
Kohta 47: 0105

Erityispakkausmääräykset:
Rn 102 (15) määräykset koskevat  YK-numeroa 0105

Huom. 1. Jos YK-numeron 0105 esineen päädyt ovat tiiviisti suljettuja, eivät sisäpakkaukset ole pakollisia.
Huom. 2. YK-numerolle 0101 on pakkauksen oltava pölytiivis paitsi, jos aikatulilanka on paperiputkessa,
jonka molemmat päät on suljettu irrotettavalla tulpalla.
Huom. 3. Terästä ja alumiinia (laatikot ja tynnyrit) ei saa käyttää YK-numerolle 0101.



N:o 662 2115

Pakkaustapa EP 41

Sisäpakkaukset ja toimenpiteet Välipakkaukset ja toimenpiteet Ulkopakkaukset ja toimenpiteet

Astiat Ei pakollinen Laatikot
pahvi teräs (4A)
metalli alumiini (4B)
muovit puu, tavalliset (4C1)
puu vaneri (4D)

Alustat, lokeroidut muu puupohjainen levy  (4F)
muovit pahvi (4G)
puu muovit (4H2)

Lokerikot ulkopakkauksessa Tynnyrit
teräs, irrotettava pääty (1A2)
alumiini, irrotettava pääty

(1B2)
pahvi (1G)
muovit, irrotettava pääty

(1H2)

Tämä pakkaustapa koskee seuraavia YK-numeroita:
Kohta 1: 0106
Kohta 5: 0284 ja 0408
Kohta 7: 0292
Kohta 13: 0107
Kohta 17: 0285 ja 0409
Kohta 19: 0293
Kohta 21: 0372
Kohta 33: 0316 ja 0318
Kohta 35: 0257
Kohta 39: 0410
Kohta 43: 0317 ja 0452
Kohta 47: 0110, 0367 ja 0368



N:o 6622116

Pakkaustapa EP 42

Sisäpakkaukset ja toimenpiteet Välipakkaukset ja toimenpiteet Ulkopakkaukset ja toimenpiteet

Säkit Ei pakollinen Laatikot
paperi teräs (4A)
muovit alumiini (4B)

Astiat puu, tavalliset (4C1)
pahvi vaneri (4D)
metalli muu puupohjainen levy (4F)
muovit pahvi (4G)
puu muovit (4H2)

Kääreet Tynnyrit
paperi teräs, irrotettava pääty (1A2)

Alustat, lokeroidut alumiini, irrotettava pääty
muovit (1B2)

pahvi (1G)
muovit, irrotettava pääty

(1H2)

Tämä pakkaustapa koskee seuraavia YK-numeroita:
Kohta 9: 0121
Kohta 21: 0314
Kohta 30: 0315
Kohta 43: 0325
Kohta 47: 0131 ja 0454



N:o 662 2117

Pakkaustapa EP 43

Sisäpakkaukset ja toimenpiteet Välipakkaukset ja toimenpiteet Ulkopakkaukset ja toimenpiteet

Säkit Ei pakollinen Laatikot
voimapaperi teräs (4A)
muovit alumiini (4B)
tekstiilikudos puu, tavalliset (4C1)
tekstiilikudos, kumitettu vaneri (4D)

Astiat muu puupohjainen levy (4F)
pahvi pahvi (4G)
metalli muovit (4H2)
muovit Tynnyrit

Alustat, lokeroidut teräs, irrotettava pääty (1A2)
muovit alumiini, irrotettava pääty
puu (1B2)

vaneri (1D)
pahvi (1G)
muovit, irrotettava pääty

(1H2)

Tämä pakkaustapa koskee seuraavia YK-numeroita:
Kohta 3: 0271
Kohta 15: 0415
Kohta 27: 0272
Kohta 37: 0491

Erityispakkausmääräykset rn 103 (4) mukaisesti:
256: YK-numeroille 0271, 0272, 0415 ja 0491, jos käytetään metallipakkauksia

Huom.  Edellä mainittujen sisä- ja ulkopakkausten sijasta voidaan käyttää yhdistettyjä pakkauksia (6HH2)
(muovilaatikossa oleva muoviastia).



N:o 6622118

Pakkaustapa EP 44

Sisäpakkaukset ja toimenpiteet Välipakkaukset ja toimenpiteet Ulkopakkaukset ja toimenpiteet

Astiat Ei pakollinen Laatikot
pahvi teräs (4A)
metalli alumiini (4B)
muovit puu (4C1), metallilla vuoratut

Lokerikot ulkopakkauksena vaneri (4D), metallilla vuo-
ratut

muu puupohjainen levy (4F),
metallilla vuoratut

solumuovit (4H1)

Tämä pakkaustapa koskee seuraavia YK-numeroita:
Kohta 25: 0248
Kohta 34: 0249

Erityispakkausmääräykset rn 103 (4) mukaisesti:
259 YK-numeroille 0248 ja 0249



N:o 662 2119

(4) Taulukko 3. Erityispakkausmääräykset

Huom. 1.   Eri  aineiden ja esineiden erityispakkausmääräykset,  ks.  rn 101, taulukko 1,  sarake
5.

Huom. 2.  Eritysmääräyksil le annetut numerot ovat samat kuin YK-suosituksessa (Recommen-
dation on the Transport of Dangerous Goods) kappaleessa 3 erityispakkausmääräyksil le anne-
tut  numerot.

No. Erityispakkausmääräykset

  16 Räjähdenäytettä, jota ei ole kostutettu tai flegmatoitu, saa olla enintään
10 kg toimivaltaisen viranomaisen yksilöimässä pienpakkauksessa. 
Räjähdenäytteitä, jotka on kostutettu tai flegmatoitu, saa olla enintään
25 kg.

 253 Pakkausten on oltava lyijyttömiä.

 254 Sisäpakkauksissa on oltava teipillä varmistetut kierresulkimet ja kun-
kin tilavuus saa olla enintään 5 litraa. Sisäpakkaukset on ympäröitävä
palamattomalla imukykyisellä sulloaineella. Imukykyisen sulloaineen
määrän on oltava riittävä imemään pakkauksen sisältämät nesteet.
Metalliastiat on erotettava sulloaineella toisistaan. Ajoaineen enim-
mäismäärä kollia kohti saa olla enintään 30 kg, kun ulkopakkauksena
on laatikko.

 255 Jos välipakkaukset ovat tynnyreitä, on ne ympäröitävä palamattomalla
sulloaineella. Sulloaineen määrän on oltava riittävä imemään pakkauk-
sen sisältämät nesteet.  Yhdistettyä pakkausta,  joka koostuu muovi-
astiasta metallitynnyrissä, saa käyttää sisä- ja välipakkausten sijasta.
Ajoaineen enimmäismäärä kollia kohti saa olla enintään 120 litraa.

 256 Metalliastioiden on oltava rakenteeltaan sellaisia, että sisäisten tai
ulkoisten syiden vuoksi kasvavan sisäisen paineen aiheuttama räjähdys-
vaara on estetty.

 257 Jos onteloammukset on pakattu yksittäin, kartiomuotoisten onteloiden
on oltava alaspäin ja jokainen kolli on merkittävä "TÄMÄ PUOLI
YLÖSPÄIN".  Jos ontelopanokset on pakattu pareittain,  kartionmuo-
toisten onteloiden on oltava  sisäänpäin, jolloin vahingossa tapahtuvan
syttymisen vaikutus jää mahdollisimman vähäiseksi. 

 258 Räjähtävän tulilangan päät on suojattava, esimerkiksi tulpalla niin, ettei
räjähdettä voi päästä ulos. Räjähtävän taipuisan tulilangan päät on
suljettava sitomalla lujasti kiinni.

 259 Pakkaukset on suojattava veden sisäänpääsyltä. Jos vesiaktivoituja
esineitä tai välineitä kuljetetaan pakkaamattomana, ne on suojattava
vähintään kahdella toisistaan riippumattomalla tavalla, jotka estävät
veden sisäänpääsyn.



N:o 6622120

  Räjähteiden YK-numerot YK-suosituksen (Recommendation on the Transport of  Dangerous6/

Goods) mukaisesti  (ks.  rn 101, alavii te ) .1 /

 No. Erityispakkausmääräykset

 260 Pakkaustapaa EP 17 saa käyttää räjähteelle 0082 vain, jos se on am-
moniumnitraatin tai muiden epäorgaanisten nitraattien ja muiden ei
räjähtävien palavien aineiden seos. Nämä räjähteet eivät saa sisältää
nitroglyserolia, vastaavia nestemäisiä orgaanisia nitraatteja tai
kloraatteja.

 261 Pakkaustapaa EP 17 saa käyttää räjähteelle 0241 vain, jos sen yksi
oleellinen ainesosa on vesi ja siinä on paljon ammoniumnitraattia tai
muuta hapetinta, joista osa tai kaikki on liuosmuodossa. Muina aine-
osina saa  olla hiilivetyjä  tai alumiinijauhetta, mutta ei nitro-johdan-
naisia kuten trinitrotolueenia.

 262 Kuivaa hiutalemaista tai prillattua TNT:a saa kuljettaa pölytiiviissä
muovikudossäkeissä (5H2). Tällöin suurin nettomassa saa olla 30 kg. 

 263 Yhteen sisäpakkaukseen saa pakata enintään 50 grammaa ainetta.

 264 On käytettävä imukykyistä sulloainetta.

 267 Tyypin C louhintaräjähdysaineet, jotka sisältävät kloraatteja, on pidettä-
vä erillään räjähteistä, jotka sisältävät ammoniumnitraattia tai muita
ammonium suoloja.

3. Yhteenpakkaaminen

104 (1) Samaan YK-numeroon  kuuluvat räjähteet, lukuun ottamatta yhteensopivuusryhmään6/

L  kuuluvia  räjähteitä ja  n.o.s.-nimikkeeseen luokiteltuja räjähteitä sekä kohdan 51
nimikettä "0190 näytteet, räjähtävät", saa pakata yhteen. 

Tässä tapauksessa on käytettävä turvallisinta ulkopakkausta.

(2) Ellei jäljempänä erityisesti sallita, ei räjähteitä saa pakata samaan kolliin, jos niillä on
eri YK-numerot.

(3) Luokan 1 räjähteitä ei saa pakata yhteen muissa luokissa mainittujen aineiden tai
esineiden eikä näiden määräysten alaisuuteen kuulumattomien tavaroiden kanssa.

(4) Yhteensopivuusryhmien C, D ja E esineitä ja välineitä saa pakata yhteen.

(5) Yhteensopivuusryhmien D tai E esineitä tai välineitä saa pakata yhteen niiden omien
sytyttimien kanssa edellyttäen, että ne on suojattu vähintään kahdella luotettavalla tavalla
estämään räjähdys sytyttimien syttyessä vahingossa.

(6) Yhteensopivuusryhmien D tai E esineet tai välineet saadaan pakata yhteen omien sytyt-
timiensä kanssa, vaikka sytyttimiä ei ole suojattu kahdella luotettavalla tavalla (esim.
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  Jos alkuperämaa ei  ole l i i t tynyt  COTIF-sopimukseen, sen COTIF-maan, johon tavaralähetys7/

ensimmäiseksi  saapuu, on varmennettava hyväksyntä.

sytyttimet ilmoitettu yhteensopivuusryhmään B) edellyttäen, että alkuperämaan  toimivaltai-7/

sen viranomaisen mukaan sytyttimien syttyminen vahingossa ei aiheuta esineiden tai väli-
neiden räjähdystä normaaleissa kuljetusolosuhteissa.

(7) Yhteensopivuusryhmään L kuuluvia räjähteitä ei saa pakata yhteen tähän yhteensopi-
vuusryhmään kuuluvan erilaisen räjähdetyypin kanssa.

(8) Esineet tai välineet saa pakata yhteen niiden omien sytyttimien kanssa edellyttäen,
etteivät sytyttimet syty normaaleissa kuljetusolosuhteissa.

(9) Räjähteet, joiden YK-numerot on lueteltu taulukossa 4, saa yhdistää yhdeksi kolliksi
taulukossa mainituin ehdoin.

(10) Yhteenpakattaessa tulee ottaa huomioon reunanumeron 100 mukainen mahdollinen
muutos kollin luokitukseen.

(11) Yhteenpakattujen räjähteiden rahtikirjamerkintä ks. rn 115 (4).
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Taulukko 4: Erityisehdot yhteenpakattaessa [ks. rn 104 (9)]

   Kohta      2 4 9 21 26 27 30 43 47

K
o
h
t
a

YK-numero
01

60

00
27

00
28

01
94

03
33

04
28

02
38

03
34

04
29

01
61

01
86

00
54

01
95

02
40

03
35

04
30

01
91

01
97

03
12

03
36

04
31

00
12

00
14

00
44

03
37

03
73

04
05

04
32

2 0160 B B B B
4 0027 B B B B

0028 B B B B
9 0194 B B B B B B B B B B B B B B B

0333 A A A A
0428 B B B B B B B B B B B B B B B

21 0238 B B B B B B B B B B B B B B B
0334 A A A A
0429 B B B B B B B B B B B B B B B

26 0161 B B B B
27 0186 B B B B B B B B B B B B B B B
30 0054 B B B B B B B B B B B B B B B

0195 B B B B B B B B B B B B B B B
0240 B B B B B B B B B B B B B B B
0335 A A A A
0430 B B B B B B B B B B B B B B B

43 0191 B B B B B B B B B B B B B B B
0197 B B B B B B B B B B B B B B B
0312 B B B B B B B B B B B B B B B
0336 A A A A
0431 B B B B B B B B B B B B B B B

47 0012 A
0014 A
0044 B B B B
0337 A A A A
0373 B B B B B B B B B B B B B B B
0405 B B B B B B B B B B B B B B B
0432 B B B B B B B B B B B B B B B

Taulukon 4 selitteet:

A: Räjähteet, joilla on nämä YK-numerot, saa yhdistää yhdeksi kolliksi ilman
painorajoituksia.

B: Räjähteet, joilla on nämä YK-numerot, saa yhdistää yhdeksi kolliksi edellyt-
täen, että räjähdysaineen kokonaismassa on enintään 50 kg.



N:o 662 2123

  YK-numeroiden 0015, 0016, ja 0303 osalta, vain esineet, jotka sisältävät yhtä tai useampaa luokan 8 kriteerien8/

mukaista syövyttävää ainetta.

4. Kolleihin tehtävät merkinnät ja varoituslipukkeet (ks. lisäys IX)

Merkinnät

105 (1) Kollissa on oltava YK-numero ja yksi reunanumeron 101 taulukon 1 sarakkeessa 2
oleva kursivoitu räjähteen nimi. Räjähteen kuuluessa n.o.s.-nimikkeeseen tai kohdan 51
nimikkeeseen 0190 näytteet, räjähtävät, samoin kuin kohdissa 25 ja 34 tarkoitettuihin
esineisiin ja välineisiin, on tavaroille annettava n.o.s.-nimikkeen tai kohdan 51 nimikkeen
0190 näytteet, räjähtävät lisäksi teknillinen nimi. Kohdan 4 louhintaräjähteille, YK-numerot
0081, 0082, 0083, 0084 ja 0241, ja kohdan 48 louhintaräjähteille, YK-numerot 0331 ja
0332, on räjähdysainetyypin lisäksi ilmoitettava sen kaupallinen nimi. Muiden räjähteiden
osalta saa oikean nimen lisäksi käyttää kaupallista tai teknillistä nimeä. Merkintöjen on
oltava selviä ja kestäviä.
Reunanumeron 143 tarkoittamissa sotilaslähetyksissä, jotka kuljetetaan vaunukuormana saa
käyttää reunanumeron 101 taulukon 1 sarakkeen 2 merkinnän sijasta puolustusvoimien
antamaa merkintää.
Huom.  Kansainvälisissä RID-kuljetuksissa merkintöjen on oltava alkuperämaan virallisella kielellä. Jos virallinen
kieli ei ole englanti, ranska, saksa tai italia, niin merkintä tulee olla myös englanniksi, ranskaksi, saksaksi tai
italiaksi, elleivät asianomaisten maiden välillä olevat kuljetussopimukset toisin määrää. 

Varoituslipukkeet

(2) Kohdissa 01 - 34 mainittuja räjähteitä sisältävät kollit on varustettava lipukkeella no.
1. Lipukkeen alaosassa on oltava reunanumeron 101, taulukon 1, sarakkeen 3 mukainen
luokitustunnus. Kohdissa 35 - 47 mainittuja räjähteitä sisältävät kollit on varustettava li-
pukkeella no. 1.4 ja kohdassa 48 mainittuja esineitä ja välineitä sisältävät kollit on varustet-
tava lipukkeella no. 1.5 ja kohdassa 50 mainittuja esineitä ja välineitä sisältävät kollit on
varustettava lipukkeella no. 1.6. Lipukkeen alaosassa on oltava reunanumeron 101, taulukon
1, sarakkeen 3 mukainen yhteensopivuusryhmä.

(3) Kollit, jotka sisältävät seuraavia räjähteitä
kohta 4 YK-numerot 0076 ja 0143 (vain seokset, joissa on vähintään 90 paino-%

flegmatoimisainetta);
kohta 21 YK-numero 0018,
kohta 26 YK-numero 0077,
kohta 30 YK-numero 0019, ja
kohta 43 YK-numero 0301

on varustettava lisäksi lipukkeella no. 6.1.

Kollit, jotka sisältävät seuraavia esineitä tai välineitä, jotka sisältävät yhtä tai useampaa
luokan 8 kriteerien mukaista syövyttävää ainetta

kohta 21 YK-numerot 0015  ja 0018,8/

kohta 30 YK-numerot 0016  ja 0019, ja8/

kohta 43 YK-numero 0301 ja 0303  8/

on varustettava lisäksi lipukkeella no. 8.

(4) Kuljetettaessa reunanumeron 143 tarkoittamia sotilaslähetyksiä vaunukuormana ei
kolleja tarvitse varustaa reunanumeron 105 (2) ja (3) edellyttämillä varoituslipukkeilla
edellyttäen, että reunanumeron 130 (1) ja (2) yhteenkuormausmääräyksiä noudatetaan
reunanumeron 115 (1) mukaisten rahtikirjamerkintöjen perusteella.
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106-
109

B. Lähetystapa ja lähetysrajoitukset

110 (1) Yhteensopivuusryhmään L kuuluvia räjähteitä saa kuljettaa vain vaunukuormina.

(2) Kohdan 43 YK-numeroiden 0066, 0336 ja 0431 sekä kohdan 47 räjähteitä saa
kuljettaa myös kiitotavarana. Kollin massa saa olla enintään 40 kg [ks. myös rn 121 (2)]. 

111-
114

C. Rahtikirjamerkinnät

115 (1) Räjähteistä on rahtikirjassa käytettävä reunanumerossa 101, taulukossa 1, sarakkeessa
2 mainittua yhtä kursivoitua YK-numeroa sekä nimeä. Räjähteen kuuluessa n.o.s.-nimikkee-
seen tai kohdan 51 nimikkeeseen 0190 näytteet, räjähtävät tai kohdissa 25 ja 34 tarkoitettui-
hin esineisiin ja välineisiin, on tavaroille annettava n.o.s.-nimikkeen tai kohdan 51 nimik-
keen 0190 näytteet, räjähtävät lisäksi teknillinen nimi. Räjähteen nimen jälkeen on merkittä-
vä luokitustunnus ja aineluettelon kohta (reunanumero 101, taulukko 1, sarake 3 ja 1), rä-
jähdysaineen nettomassa kilogrammoina ja lyhenne "VAK" (tai "RID"), esim. "0160
Ruuti, savuton, 1.1 C, 2, 4 600 kg, VAK".

Kansallisissa VAK-kuljetuksissa räjäytysnallien osalta saa nettomassan sijasta käyttää
kappalemäärää. 1 000 kappaletta räjäytysnalleja vastaa 1 kg räjähdysainetta.

(2) Kohdan 4 YK-numeroiden 0081, 0082, 0083, 0084 ja 0241 ja kohdan 48 YK-nume-
roiden 0331 ja 0332 (louhintaräjähteiden) osalta on räjähteen tyypin lisäksi merkittävä sen
kaupallinen nimi. Muiden räjähteiden osalta voi lisätä kaupallisen nimen tai teknillisen
nimen.

(3) Kuljetettaessa räjähteitä vaunukuormana on rahtikirjassa ilmoitettava kollien lukumää-
rä ja räjähdysaineen kokonaisnettomassa (kg).
Huom.  Kansainvälisissä RID-kuljetuksissa lisäksi jokaisen kollin massa (kg).

(4) Kun kaksi eri ainetta on pakattu yhteen, on rahtikirjassa oltava kummankin räjähteen
kursivoidut YK-numerot ja nimet reunanumeron 101, taulukko 1, sarakkeen 2 mukaisesti.
Mikäli samaan kolliin on pakattu reunanumeron 104 mukaisesti useampaa kuin kahta eri-
laista räjähdettä, on rahtikirjassa oltava sana "Räjähdettä..." sekä jokaisen aineen YK-
numero.

(5) N.o.s.-nimikkeeseen tai kohdan 51 nimikkeeseen 0190 näytteet, räjähtävät luokiteltu-
jen tai pakkaustavan EP 01 mukaisesti pakattujen räjähteiden osalta on rahtikirjaan liitettävä
kopio toimivaltaisen viranomaisen antamasta kuljetusehdot sisältävästä hyväksynnästä.
Huom. Kansainvälisissä RID-kuljetuksissa hyväksymistodistus on oltava vastaanottajamaan virallisella kielellä. Jos
virallinen kieli ei ole englanti, ranska, saksa tai italia, niin se tulee olla myös englanniksi, ranskaksi, saksaksi tai
italiaksi, elleivät asianomaisten maiden välillä olevat kuljetussopimukset toisin määrää. 

(6) Jos yhteensopivuusryhmään B ja D luokiteltuja räjähteitä sisältävät kollit on kuormattu
yhdessä samaan vaunuun reunanumeron 130 (1) määräysten mukaisesti, on reunanumeron
130 (1) alaviitteen  mukainen erillisen kontin/osaston hyväksymistodistus liitettävä rahtikir-1/

jaan.

(7) Jos räjähteitä kuljetetaan pakattuna pakkaustavan EP 01 mukaisesti, rahtikirjaan tulee
merkitä "..... toimivaltaisen viranomaisen hyväksymä pakkaus" (ks. rn 103, pakkaustapa EP
01).
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(8) Reunanumeron 143 tarkoittamissa sotilaslähetyksissä saa reunanumeron 101 taulukon
1 sarakkeen 2 nimityksen sijasta käyttää puolustusvoimien antamaa nimitystä.

Kuljetettaessa sotilastavaroita reunanumeroiden 105 (1) ja (4), 120 (1), 125 (7), 130 (1) ja
142 poikkeusmääräysten mukaisesti on rahtikirjaan merkittävä "Sotilaskuljetus".

116 -
119

D. Kuljetusvälineet ja tekniset apuvälineet

1. Vaunut ja kuormaus

a. Kollit

120 (1) Luokan 1 räjähteet on kuormattava katettuun vaunuun. Vaunun sisäpuolella ei saa olla
vaunun rakenteeseen kuulumattomia metalliosia. Lähettäjän on ennen kuormausta puhdistet-
tava vaunun lattia huolellisesti. Ovet ja ikkunaluukut on pidettävä suljettuina. Kuljetettaessa
vaarallisuusluokkien 1.1, 1.2, 1.3, 1.5 ja 1.6 räjähteitä, myös silloin kun ne on kuormattu
suurkontteihin, tulee vaunuissa olla määräysten mukaiset kipinänsuojalevyt. Vaunuihin,
joissa on palavasta materiaalista oleva lattia, ei kipinänsuojalevyjä saa kiinnittää välittömästi
vaunun pohjaan.

Esineitä ja välineitä, joita ei kokonsa tai massansa takia voi kuormata katettuun vaunuun, saa
kuljettaa myös avovaunussa. Ne on peitettävä vaununpeitteellä.

Tavaravaunun lattiassa tulee olla ei-metallinen pinta tai vuoraus kuljetettaessa kohtien 2, 4,
8, 26 tai 29 aineita tai kohtien 9, 21 tai 30 pyroteknillisiä valmisteita.

Reunanumeron 143 tarkoittamat sotilaslähetykset, jotka sisältävät luokan 1 räjähteitä, jotka
kuuluvat asejärjestelmän rakenteisiin tai varustukseen, saa seuraavilla ehdoilla kuljettaa
myös avovaunussa:

   - lähetys tapahtuu puolustusvoimien toimeksiannosta.
   - sytyttimet, joita ei ole suojattu vähintään kahdella luotettalla tavalla, on irrotettava,

paitsi jos räjähteet ovat lukitussa sotilasajoneuvossa.

(2) Lipukkeella no. 6.1 varustettujen kollien pitämisestä vaunussa erillään ravinto- ja
nautintoaineista sekä rehuista ks. rn 11 (3).

121 (1) Luokan 1 räjähteitä sisältävät kollit on kuormattava ja kiinnitettävä vaunuun siten,
etteivät ne pääse liikkumaan tai siirtymään ja suojattava hankaukselta ja iskuilta.

(2) Kiitotavaralähetyksenä junassa, jota samanaikaisesti käytetään myös henkilökuljetuk-
seen, saa kuljettaa enintään 100 kg räjähteitä. Luokan 1 räjähteiden kuljettamisesta
matkustajajunissa ks. myös lisäys XXV.

b. Pienkontit

122 (1) Luokan 1 räjähteitä saa kuljettaa pienkonteissa.

(2) Rn 121 (1) kuormausmääräykset koskevat myös soveltuvin osin pienkonttien sisältöä.

(3) Yhteenkuormauskiellot (rn 130) koskevat myös pienkonttien sisältöä sekä vaunuja,
joissa kuljetetaan pienkontteja.

(4) Pienkontin pohjan pintamateriaalin tai vuorauksen tulee olla ei-metallinen kuljetettaes-
sa kohtien 2, 4, 8, 26 tai 29 aineita tai kohtien 9, 21 tai 30 pyroteknillisiä valmisteita.
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124

2. Vaunuihin ja pienkontteihin tehtävät merkinnät ja varoituslipukkeet (ks. lisäys
IX)

125 (1) Kuljetettaessa lipukkeella no. 1, 1.4, 1.5 tai 1.6 varustettuja kolleja on vaunun
kummallekin sivulle kiinnitettävä vastaavat lipukkeet. Yhteensopivuusryhmää ei merkitä
lipukkeeseen, jos vaunussa kuljetetaan useampaan yhteensopivuusryhmään kuuluvia
räjähteitä.

(2) Jos vaunuun kuormataan eri vaarallisuusluokkiin kuuluvia kolleja, niin vaunu on
merkittävä vaarallisimman vaarallisuusluokan edellyttämillä lipukkeilla. Vaarallisuusluokki-
en vaarallisuusjärjestys on seuraava 1.1 (vaarallisin), 1.5, 1.2, 1.3, 1.6, 1.4 (vaarattomin).

Jos vaunuun kuormataan kohdan 48 aineita vaarallisuusluokan 1.2 räjähteiden kanssa, niin
vaunu on merkittävä vaarallisuusluokan 1.1 aineiden edellyttämällä tavalla. 

(3) Vaunun kummallekin sivulle on kiinnitettävä lisäksi lipuke no. 6.1 kuljetettaessa
seuraavien kohtien ja seuraavilla YK-numeroilla varustettuja räjähteitä:

Kohta 4 YK-numerot 0076 ja 0143;
Kohta 21 YK-numero 0018;
Kohta 26 YK-numero 0077;
Kohta 30 YK-numero 0019;
Kohta 43 YK-numero 0301.

(4) Vaunun kummallekin sivulle on kiinnitettävä lisäksi lipuke no. 8 kuljetettaessa
seuraavien kohtien ja seuraavilla YK-numeroilla varustettuja räjähteitä:

Kohta 21 YK-numerot 0015  ja 0018;8/

Kohta 30 YK-numerot 0016  ja 0019;8/

Kohta 43 YK-numero 0301 ja 0303 .8/

(5) Kuljetettaessa vaunukuormina kohtien 1 - 13, 19, 22 - 26, 28, 31 - 34 räjähteitä on
vaunun kummallekin sivulle kiinnitettävä lisäksi lipuke no. 13. 

Kuljetettaessa vaunukuormina seuraavien kohtien ja seuraavilla YK-numeroilla varustettuja
räjähteitä on lipukkeen no. 13 sijasta vaunun kummallekin sivulle kiinnitettävä lipuke no.
15.

Kohta 2 YK-numero 0160;
Kohta 4 YK-numerot 0072, 0075, 0083, 0133, 0143, 0146, 0150, 0208, 0219,

0226, 0340, 0341, 0391, 0394 ja 0411. 

(6) Pienkontit on merkittävä varoituslipukkein reunanumeron 105 (2) ja (3) määräysten
mukaisesti.

(7) Vaunuihin, joissa kuljetetaan reunanumeron 143 tarkoittamia sotilaslähetyksiä, ja
joissa olevia kolleja ei ole varustettu varoituslipukkeilla reunanumeron 105 (4) mukaisesti,
on kiinnitettävä molemmille sivuille seuraavat lipukkeet:

  - Lipuke no. 1  vaunuihin, joissa kuljetetaan aineluettelon kohtien 1 - 34 räjähteitä;
  - Lipuke no. 1.4 vaunuihin, joissa kuljetetaan aineluettelon kohtien 35 - 47 räjähteitä;
  - Lipuke no. 1.5 vaunuihin, joissa kuljetetaan aineluettelon kohdan 48 räjähteitä;
  - Lipuke no. 1.6 vaunuihin, joissa kuljetetaan aineluettelon kohdan 50 räjähteitä;

126 -
129
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E. Yhteenkuormauskiellot

130 (1) Räjähteitä sisältäviä kolleja, jotka on varustettu varoituslipukkeella no. 1, 1.4, 1.5 tai
1.6 mukaisilla ja jotka kuuluvat eri yhteensopivuusryhmiin, ei saa kuormata yhdessä samaan
vaunuun, ellei yhteensopivuusryhmien yhteenkuormaus ole sallittu taulukossa 5.

Taulukko 5

Yhteensopivuusryh- B C D E F G H J L N S
mä

B X , X1/  5/
5/

C X X X X ,  X2/  3/

D , X X X X , X1/  5/
6/

2/  3/

E X X X X , X
5/ 6/

2/  3/

F X X
6/ 6/

G X X X X X

H X X

J X X

L
4/

N , , , X2/  3/ 2/ 3/ 2/  3/
2/

S X X X X X X X X X X

  X = yhteenkuormaus sallittu

  Kolli t ,  jotka sisältävät yhteensopivuusryhmän B esineitä ja välineitä ja yhteensopivuusryhmän D1/

es ine i t ä  ja välineitä,  saa kuormata yhdessä samaan vaunuun edellyt täen,  et tä ne kuljetetaan
toimivaltaisen viranomaisen hyväksymän rakenteen omaavissa eril l isissä konteissa/osastoissa siten,
ettei  yhteensopivuusryhmän B esineet ja välineet aiheuta räjähdysvaaraa yhteensopivuusryhmän D
aineisi in ja välineisi in.

  E r i l a i s ia 1.6 N luokitustunnuksen alaisia esineitä ja välineitä voidaan kuljet taa yhdessä 1.6 N2 /

l uok i tustunnuksen alaisina esineinä ja välineinä vain,  mikäli  kokein tai  vastaavasti  on osoitet tu,
et tei  esineiden ja välineiden väli l lä esiinny l isävaaraa, joka voi aiheuttaa räjähdyksen. Muussa
tapauksessa nii tä on käsitel tävä kuten 1.1 vaarall isuusluokan esineitä ja välineitä.

  Kuljetettaessa yhdessä yhteensopivuusryhmän N esineitä ja välineitä yhteensopivuusryhmien C, D3/

tai E aineiden, esineiden ja välineiden kanssa,  katsotaan yhteensopivuusryhmän N esineil lä ja väli-
neil lä olevan samat ominaisuudet kuin yhteensopivuusryhmllä D.  

  Yhteensopivuusryhmään L kuuluvia räjähteitä sisältäviä kolleja saa kuormata samaan vaunuun4 /

sellaisten kollien kanssa,  joissa on tähän samaan yhteensopivuusryhmään kuuluvia saman tyyppisiä
räjähteitä.

 Kuljetettaessa puolustusvoimille kuuluvia räjähteitä vaunukuormana saa yhteensopivuusryhmään5/

B  kuuluvia sytytt imiä sisältäviä kolleja kuormata samaan vaunuun yhteensopivuusryhmiin D ja E
kuu luv i en ampumatarvikkeiden ja miinojen kanssa si l loin,  kun sytytt imet on tarkoitet tu näil le
ampumatarvikkeil le ja miinoil le.  Räjähteet  on kuormattava vaunuun si ten,  et teivät  ne voi  aiheuttaa
vaaraa kuljetuksen aikana.
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 Kuljetettaessa puolustusvoimille kuuluvia räjähteitä vaunukuormana saa yhteensopivuusryhmään6/

F kuuluvia ampumatarvikkeita ja miinoja sisältäviä kolleja kuormata samaan vaunuun yhteensopi-
vuusryhmiin D ja E kuuluvien ampumatarvikkeiden ja miinojen kanssa.  Lisäksi  samaan vaunuun saa
kuormata yhteensopivuusryhmään B kuuluvia sytyt t imiä,  mikäli  ne tarkoitet tu edellä mainituil le
yhteensopivuusryhmiin D ja E kuuluvil le ampumatarvikkeil le ja miinoil le.  Räjähteet  on kuormattava
vaunuun si ten,  et teivät  ne voi aiheuttaa vaaraa kuljetuksen aikana.

(2) Kollit, jotka on varustettu varoituslipukkeella no. 1, 1.4, 1.5 tai 1.6, ei saa kuormata
samaan vaunuun kollien kanssa, jotka on varustettu varoituslipukkeella no. 2, 3, 4.1, 4.2,
4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 7A, 7B, 7C, 8 tai 9.
Tämä määräys ei koske kolleja, jotka on varustettu lipukkeella no. 1.4 ja kuuluvat yhteenso-
pivuusryhmään S.

131 Lähetyksistä, joita ei saa kuormata samaan vaunuun, on kirjoitettava eri rahtikirja.

132 -
134

F. Tyhjät pakkaukset

135 (1) Kohdassa 91 mainittujen tyhjien puhdistamattomien pakkausten tulee olla hyvin
suljettuja ja yhtä tiiviitä kuin täytettynäkin.

(2) Kohdassa 91 mainitut tyhjät puhdistamattomat pakkaukset on varustettava samoilla
varoituslipukkeilla kuin täytettynäkin.

(3) Lipukkeella no. 6.1 varustettujen kohdan 91 puhdistamattomien tyhjien pakkausten
pitämisestä erillään ravinto- ja nautintoaineista sekä rehuista, ks. rn 11 (3).

(4) Rahtikirjassa on käytettävä nimeä: "Tyhjät pakkaukset 1 lk, 91, VAK".

136 -
139

G. Muut määräykset

140 (1) Lipukkeella no. 6.1 varustettujen kollien pitämisestä erillään ravinto- ja nautinto-
aineista sekä rehuista, ks. rn 11 (3).

(2) Luokan 1 räjähteitä sisältäviä lähetyksiä, jotka on tarkoitus edelleen kuljettaa vaunu-
kuormalähetyksinä, ei saa tuoda liikennepaikalle, ennen kuin lähettäjä on asemapäällystöltä
saanut siihen luvan sekä ohjeet siitä, missä ja milloin kuormaus suoritetaan. Vaunut on
kuormausta varten asetettava erilleen muista vaunuista sekä mahdollisimman turvalliselle
raiteelle. Etäisyyden sellaiseen rakennukseen, jossa tavallisesti oleskelee ihmisiä, tulee olla
vähintään 100 metriä. Etäisyyden palavasta aineesta olevaan rakennukseen, palavia aineita
sisältävään varastoon sekä palavaa kaasua, klooria, rikkidioksidia ja fosgeenia sisältävään
säiliövaunuun sekä varoituslipukkeella no. 3, 4.1, 4.2, 4.3 tai 7D merkittyyn vaunuun tulee
olla vähintään 25 metriä.

(3) Kaikista räjähdelähetyksistä on lähetysaseman etukäteen ilmoitettava määräasemalle
aineen nimi, lähetyspäivä, juna sekä vastaanottajan nimi ja osoite. Määräaseman on ilmoitet-
tava vastaanottajalle ennakoitu tuloaika sekä lisäksi tavaran saapuminen.  Milloin vaaralli-
suusluokkiin 1.1 - 1.3 ja 1.5 ja yhteensopivuusryhmiin B - N kuuluvaa räjähdettä lähetetään
vaunukuormana tai enemmän, on lähetysaseman lisäksi ilmoitettava jokaiselle risteysasemal-
le, jonka kautta kuljetus tapahtuu, millä junalla aine lähetetään.
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Jos samassa junassa kuljetetaan räjähteitä yli 50 tonnia on lähetysaseman pyydettävä
kuljetussuunnitelma oman alueensa kuljetusten ohjaajalta, jota noudattamalla kuljetus
voidaan toteuttaa mahdollisimman vähäisin seisonta-ajoin. Tarvittaessa myös lähetysasema
voi laatia kuljetussuunnitelman.
Vastaanottajan on noudettava räjähdysainelähetys kolmen tunnin kuluessa saapumisesta,
yöaikaa lukuun ottamatta.

(4) Liikennepaikoilla on räjähdelähetykset, ellei niitä välittömästi voida vastaanottajalle
luovuttaa tai lähettää edelleen, säilytettävä erillisessä lukitussa, merkityssä tilassa noudattaen
soveltuvin osin, mitä yhteenkuormauskiellosta on määrätty. Yhteenkuormauskiellon alaisten
aineiden säilytyspaikkojen keskinäisen etäisyyden tulee olla vähintään kolme metriä.
Säilytystilan avainta tulee säilyttää siten, etteivät asiaankuulumattomat saa sitä haltuunsa,
ottaen kuitenkin huomioon, että mahdollisen tulipalon sattuessa räjähteet on voitava siirtää
pois mahdollisimman nopeasti.
Milloin tarkoitukseen sopivaa erillistä säilytystilaa ei ole käytettävissä tai jos räjähdysainei-
den määrä on niin suuri, että se edellyttää kuljetusta vaunukuormana, on räjähdysaineet
säilytettävä vaunussa, joka on lukittava tai oltava valvonnassa siten, etteivät asiaankuulumat-
tomat pääse tavaraan käsiksi. Vaunun tulee yöaikaan, mikäli mahdollista, olla valaistulla
paikalla.

(5) Paikalliselle palokunnalle ja poliisille on ilmoitettava räjähdevaunuista, joita joudutaan
seisottamaan yön, arkipyhän tai viikonlopun yli.

Tupakointi ja avotulen käsittely luokan 1 räjähteiden läheisyydessä on kielletty.

H. Erityismääräykset

141 Varoituslipukkeella no. 1, 1.5 tai 1.6 varustettu vaunu sekä vaunu, johon on kuormattu näillä
varoituslipukkeilla varustettu suurkontti, on erotettava vähintään kahdella kaksiakselisella
tai yhdellä neli- tai useampiakselisella suojavaunulla lipukkeella no. 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1 tai
5.2 varustetusta vaunusta. Suojavaununa saa käyttää joko tyhjää tai kuormattua vaunua, joka
ei ole varustettu lipukkeilla no. 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1 tai 5.2 (ks. myös lisäys XXIV).
Lipukkeella no. 1, 1.5, tai 1.6 varustettuja suurkontteja ei saa kuormata samman vaunuun
lipukkeella no. 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1 tai 5.2 varustettujen suurkontien tai säiliökonttien kanssa.

142 (1) Luokan 1 räjähteitä, jotka kuuluvat puolustusvoimille ja jotka on pakattu ennen 1
päivää tammikuuta 1995 silloin voimassa olleiden määräysten mukaan, saa kuljettaa 1
päivään tammikuuta 1995 jälkeen edellyttäen, että pakkaukset ovat säilyneet vahingoittumat-
tomina. Rahtikirjaan on tehtävä merkintä "Sotilaskuljetus" ja että räjähteet on pakattu ennen
1 päivää tammikuuta 1995. Muita tämän luokan 1 päivä tammikuuta 1995 voimaantulleita
määräyksiä on sovellettava.

Kuljetettaessa puolustusvoimille kuuluvia räjähteitä vaunukuormana saa käyttää myös
puolustusministeriön vaarallisten aineiden kuljetukseen tiellä hyväksymiä pakkauksia
edellyttäen, että ne kestävät rautatiekuljetuksen aiheuttamat rasitukset. Tällöin rahtikirjaan
on merkittävä "Kuljetus rn 142 mukaan"
Huom.  Kansainvälisissä RID-kuljetuksissa luokan 1 räjähteitä,  jotka kuuluvat COTIF-sopimukseen
l i i t t y neen valt ion puolustusvoimille ja jotka on pakattu ennen 1 päivää tammikuuta 1990 si l loin
voimassa olleiden RID-määräysten mukaan, saa kuljet taa 1 päivään tammikuuta 1990 jälkeen edellyt-
täen,  et tä pakkaukset  ovat säilyneet  vahingoit tumattomina ja et tä niiden on i lmoitet tu rahtikirjassa
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kuuluvan sotilastavaroihin ja et tä ne on pakattu ennen 1 päivää tammikuuta 1990.  Muita tämän luo-
kan 1 päivä tammikuuta 1990 voimaantullei ta määräyksiä on sovellet tava.

(2) Luokan 1 räjähteitä, jotka on pakattu 1 päivänä tammikuuta 1995 ja 30 päivänä
kesäkuuta 1997 välisenä aikana voimassaolleiden määräysten mukaisesti, saa kuljettaa tämän
päätöksen voimaantulon jälkeen edellyttäen, että pakkaukset ovat säilyneet vahingoittumatto-
mina ja rahtikirjaan tehdään merkintä, että räjähteet on pakattu ennen 1 päivää heinäkuuta
1997.

Huom.  Kansainvälisissä RID-kuljetuksissa luokan 1 räjähteitä, jotka on pakattu 1 päivänä tammikuuta 1990 ja 31
päivänä joulukuuta 1996 välisenä aikana voimassaolleiden RID-määräysten mukaisesti, saa kuljettaa 1 päivä
tammikuuta 1997 jälkeen edellyttäen, että pakkaukset ovat säilyneet vahingoittumattomina ja rahtikirjaan tehdään
merkintä, että ne on pakattu ennen 1 päivä tammikuuta 1997.

143 Sotilaskuljetuksia, jolla tarkoitetaan puolustusvoimille kuuluvien tai puolustusvoimien
vastuulla olevien luokan 1 räjähteiden kuljetuksia, koskevat poikkeusmääräykset [ks. rn 105
(1) ja (4), 115 (8), 120 (1), 125 (7), 130 (1) ja 142]. 

144-
199


