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LIITE B

OSA I

KAIKKIEN LUOKKIEN VAARALLISTEN AINEIDEN KULJETTAMISTA KOSKEVAT
YLEISET MÄÄRÄYKSET

Ajoneuvon kuljettaminen lautalla

10 502 (1) Vaarallista ainetta kuljettava ajoneuvo, joka on merkitty reunanumeron 10 500 (1) - (8)
kohdassa tarkoitetuin oranssinvärisin tunnusnumerokilvin ilman vaaran tunnusnumeroa ja YK-
numeroa, voidaan kuljettaa vaarallisten aineiden kuljetuksesta tiellä annetun lain (719/1994)
3 §:n 4 kohdassa tarkoitettuun tiehen kuuluvalla lautalla muun liikenteen mukana. Ajoneuvon
tulee olla lautalla jatkuvan valvonnan alaisena.

(2) Vaarallista ainetta kuljettava ajoneuvo, joka on merkitty oranssinvärisin tunnusnumerokilvin,
jotka on varustettu vaaran tunnusnumerolla ja YK-numerolla, kuljetetaan 1 kohdassa mainitulla
lautalla erillisellä vuorolla, jolloin matkustajia tai muita ajoneuvoja ei saa olla mukana. 

Säiliöajoneuvo, joka kuljettaa YK-numeron 1202 dieselöljyä, kaasuöljyä tai kevyttä tai raskasta
polttoöljyä, voidaan kuitenkin kuljettaa lautalla muun liikenteen mukana. Tällöin ajoneuvon on
oltava jatkuvan valvonnan alaisena. Lisäksi kuljetuksen turvallisuudesta tulee tällöin muutoinkin
erityisesti huolehtia.

(3) Edellä 1 ja 2 kohdasta poiketen voidaan lautta-alukseen ottaa myös muita ajoneuvoja ja
matkustajia noudattamalla, mitä vaarallisten aineiden kuljetuksesta aluksessa on säädetty tai
määrätty.

Siirtymäkauden määräykset

10 605 Yli  3 000 litran tilavuisien  säiliökonttien  kuljettamiseen tarkoitettujen kuljetusyksiköiden, jotka
on rekisteröity ensimmäisen  kerran  ennen 1 päivää  heinäkuuta 1997 ja jotka eivät täytä
reunanumeroiden  10 251 ja  10 282 määräyksiä,  käyttöä voidaan jatkaa 31 päivään joulukuuta
2004 asti. Näitä kuljetusyksikköjä koskee ennen näiden määräysten voimaantuloa voimassa olleet
reunanumeron 10 283 määräykset. 

OSA II

LUOKKIEN 1 - 9 VAARALLISTEN AINEIDEN KULEJTUKSIA KOSKEVAT
ERITYISMÄÄRÄYKSET, JOTKA TÄYDENTÄVÄT TAI KORJAAVAT OSAN I
MÄÄRÄYKSIÄ

11 403 (1)

                   

  Kollit, jotka sisältävät yhteensopivuusryhmän B esineitä ja välineitä ja yhteensopivuusryhmän D esineitä1/

ja välineitä, saa kuormata yhdessä samaan ajoneuvoon edellyttäen, että ne kuljetetaan toimivaltaisen
viranomaisen hyväksymän rakenteen omaavissa erillisissä konteissa/osastoissa siten, ettei
yhteensopivuusryhmän B esineet ja välineet aiheuta räjähdysvaaraa yhteensopivuusryhmän D aineisiin ja
välineisiin.

Räjähdekuljetuksiin tarkoitetun erillisen kontin/osaston hyväksyttynä rakenteena pidetään kotimaan VAK-
liikenteessä seuraavaa: kuljetettaessa räjäytysnalleja (YK-numerot 0029, 0030, 0255, 0267) samassa
ajoneuvossa yhdessä louhintaräjähdysaineiden (YK-numerot 0081, 0082, 0083, 0084, 0241, 0331, 0332)
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kanssa enintään 500 kpl ja edellyttäen, että ne ja räjähdysaineet on väliseinillä erotettu vähintään metrin
päähän toisistaan, väliseinien rakenteen on oltava vähintään 1 cm paksuista muottivaneria tai vastaavaa
rakennetta. Kokonaisräjähdemäärä saa tälläisissa kuljetuksissa olla enintään 300 kg. Räjähdemäärän
ylittäessä edellä mainitut määrät on rakenteelle oltava erillinen hyväksyntä.

Huom. Kansainvälisissä ADR-kuljetuksissa edellä mainittu toimivaltaisen viranomaisen hyväksyntä
edellytetään räjähteen määrästä riippumatta.


