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LIITE C 

KULJETUS HENKILÖITÄ KULJETTAVASSA AJONEUVOSSA, MAASTOSSA
JA MOOTTORIKELKKAILUREITILLÄ 

300 000

Soveltamisala

300 001 (1) Vaarallisten aineiden kuljetus henkilöitä kuljettavissa ajoneuvoissa, matkailuperä-
vaunuissa, maastossa ja moottorikelkkailureitillä on sallittu vain tässä liitteessä mainituin
ehdoin.

(2) Kuljetettaessa vaarallisia aineita linja-autossa, jossa ei ole matkustajia, on noudatettava
tämän päätöksen liitteen B määräyksiä.

Huom. Ks. myös rn 300 011 ja 300 012.

(3) Henkilöitä kuljettavan moottoriajoneuvon ja perävaunun muodostamaa yhdistelmää
(kuljetusyksikköä) koskevat tämän päätöksen liitteen B määräykset, jos kuljetusyksikössä
kuljetetaan vaarallisia aineita enemmän, kuin mitä tämän liitteen määräysten mukaan hen-
kilöitä kuljettavassa ajoneuvossa saa yksinään kuljettaa. Henkilöitä kuljettavassa mootto-
riajoneuvossa ei saa tällöin kuljettaa vaarallisia aineita.

(4) Tämän liitteen määräykset eivät koske 

(a) rn 2201a, 2301a, 2401a, 2471a, 2501a, 2551a, 2801a ja 2901a tarkoitettuja aineita,
jos ne täyttävät näissä reunanumeroissa olevat ainemääriä ja pakkauksia koskevat
ehdot; ja 

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

300 002

Määritelmiä

Huom. Tässä liitteessä sovelletaan liitteiden A ja B määritelmiä.

300 003 Tässä liitteessä mainitut vaarallisten aineiden enimmäispainot tarkoittavat bruttomassoja,
jollei toisin mainita.

300 004

Ilmoitusvelvollisuus

300 005 Ajoneuvon matkustajan on ilmoitettava kuljettajalle matkatavarana tuomistaan vaarallisista
aineista.

300 006 

Varotoimenpiteet

300 007 Kuljetettaessa vaarallisia aineita tässä liitteessä tarkoitetuissa ajoneuvoissa on noudatettava
erityistä varovaisuutta. Kollit on sijoitettava siten, ettei niistä aiheudu vaaraa ajoneuvossa
oleville henkilöille.

300 008

Kuljetus henkilöitä kuljettavassa ajoneuvossa (lukuunottamatta linja-autoa),
maastossa ja moottorikelkkailureitillä

300 009 (1) Vaarallisia aineita saa rajoitetuin määrin ajoneuvon kantavuuden puitteissa kuljettaa 
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tiellä, maastossa ja moottorikelkkailureitillä henkilöitä kuljettavassa ajoneuvossa (linja-
auton osalta ks. rn 300 011 ja 300 012) ja moottorireellä, jos aineet on pakattu liitteessä A
olevien pakkausmääräysten mukaisesti tai jäljempänä kohdassa (2) esitetyllä tavalla.
Kolleissa tulee olla merkinnät ja varoituslipukkeet, milloin sellaiset liitteen A määräysten
mukaan edellytetään. Yhteenkuormauskieltojen sekä kuormaamisen ja kuorman purkamisen
osalta on noudatettava liitteen B määräyksiä. Jos räjähdekuljetukseen kuuluu myös
räjäytysnalleja, on räjäytysnallit sijoitettava vähintään 1 m etäisyydelle räjähteistä. Mikäli
räjäytysnallit sijoitetaan henkilötilaan, on ne sijoitettava turvalliselle etäisyydelle sähkölait-
teista. Muita liitteen B määräyksiä ei sovelleta. Aineiden yhteismäärä ei kuitenkaan saa olla
suurempi kuin 200 kg.

(2) Edellä (1) kohdassa tarkoitetut vaarallisten aineiden enimmäismäärät ja vaihtoehtoiset
pakkaustavat ovat seuraavat: 

(a) Vaarallisuusluokan 1.1 räjähteitä saa olla yhteensä enintään 5 kg (netto) sijoitettuna
autossa tavaratilaan joko liitteen A mukaisesti pakattuina tai käärittyinä lujaan
paperiin taikka muuhun lujaan päällykseen siten, ettei pakkauksen sisällöstä pääse
mitään ulos;  

(b) Vaarallisuusluokan 1.2 räjähteitä saa olla yhteensä enintään 5 kg (netto), vaaralli-
suusluokan 1.3 räjähteitä yhteensä enintään 10 kg (netto), vaarallisuusluokan 1.4
räjähteitä yhteensä enintään 50 kg (netto), vaarallisuusluokan 1.5 räjähteitä yhteensä
enintään 5 kg (netto) ja  vaarallisuusluokan 1.6 räjähteitä yhteensä enintään 5 kg
(netto) joko liitteen A mukaisesti pakattuina tai käärittyinä lujaan paperiin taikka
muuhun lujaan päällykseen siten, ettei pakkauksen sisällöstä pääse mitään ulos;  

(c) 2 luokan kaasuja saa olla yhteensä enintään 60 kg, josta määrästä aineluettelon
kohdassa 1EO mainittua happea ja kohdassa 4EF mainittua asetyleeniä yhdessä
kuljetettaessa kuitenkin enintään 20 litran vetoisissa pulloissa kumpaakin kerrallaan
enintään yksi pullo sijoitettuina autossa tavaratilaan ja tuettuina siten, etteivät ne
pääse liikkumaan sekä aineluettelon kohdan 2ETC kloorisyaania enintään 5 kg;
aineluettelossa kirjaimella "T" merkityt aineet (myrkylliset aineet) on sijoitettava
autossa tavaratilaan; 

(d) 3 luokan palavia nesteitä saa olla yhteensä enintään 60 litraa joko metallista, muovista
tai muusta vastaavasta aineesta valmistetussa, tiiviisti suljetussa astiassa. Aineluette-
lon kohtien 6E, 12E, 13E sekä 11E, 14E - 19E ja 21E - 28E ryhmään (a) kuuluvia
aineita saa olla yhteensä enintään 5 kg sijoitettuina autossa tavaratilaan; 

(e) 4.1 luokan helposti syttyviä kiinteitä aineita saa olla yhteensä enintään 50 kg,
kuitenkin aineluettelon kohtien 21E - 26E aineita enintään 5 kg;

(f) 4.2 luokan helposti itsestään syttyviä aineita saa olla yhteensä enintään 100 kg; 

(g) 4.3 luokan aineita, jotka veden kanssa kosketuksiin joutuessaan kehittävät palavia
kaasuja, saa olla yhteensä enintään 10 kg; 

(h) 5.1 luokan sytyttävästi vaikuttavia aineita saa olla yhteensä enintään 20 kg, aineluet-
telon kohdan 21E (c)  ammoniumnitraattia ja ammoniumnitraattipitoisia lannoitteita
yhteensä enintään 50 kg;

(i) 5.2 luokan orgaanisia peroksideja saa olla yhteensä enintään 5 kg; 

(j) 6.1 luokan myrkyllisiä aineluettelon ryhmään (a) tai (b) kuuluvia aineita saa olla
yhteensä enintään 5 kg; ryhmään (c) kuuluvia aineita saa olla yhteensä enintään 20
kg; kaikki sijoitettuina autossa tavaratilaan; aineluettelon kohdan 1E ja 2E aineiden 
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kuljetus on kielletty, mikäli ajoneuvossa on kuljettajan ja kuljettajan apulaisten ja
apumiesten lisäksi muita henkilöitä;

(k) 6.2 luokan tartuntavaarallisia aineita saa olla yhteensä enintään 100 kg;

(l) 7 luokan radioaktiivisia aineita sisältäviä varoituslipukkeella 7A varustettuja kolleja
sekä kolleja, joihin varoituslipukketta ei vaadita (lehdet 1 - 4), saa olla yhteensä
enintään 200 kg; kaikki sijoitettuina autossa tavaratilaan; liitteen B määräyksiä on
noudatettava, rn 71 500 mukaista ajoneuvon merkintää ei kuitenkaan näitä kolleja
kuljetettaessa vaadita;

(m) 8 luokan syövyttäviä aineita saa olla yhteensä enintään 20 kg sijoitettuina autossa
tavaratilaan; ja

(n) 9 luokan aineluettelon kohdan 1E (b) ja 4E (c) aineita enintään 20 kg ja muita tämän
luokan aineita ja esineitä enintään 50 kg.   

300 010

Kuljetus linja-autossa

300 011 (1) Vaarallisia aineita saa muutoin kuin matkustajien matkatavarana kuljettaa rajoitetuin
määrin linja-autossa, jossa on matkustajia. Ne on sijoitettava tavaratilaan ja pakattava
liitteessä A olevien pakkausmääräysten mukaisesti tai jäljempänä kohdassa (2) esitetyllä
tavalla. Kolleissa tulee olla merkinnät ja varoituslipukkeet, milloin sellaiset liitteen A
määräysten mukaan edellytetään. Yhteenkuormauskieltojen sekä kuormaamisen ja kuorman
purkamisen osalta on noudatettava liitteen B määräyksiä. Muita liitteen B määräyksiä ei
sovelleta. Aineiden ja esineiden yhteismäärä ei kuitenkaan saa olla suurempi kuin 200 kg.
Ks. myös rn 300 001 (2) ja 300 012.

(2) Edellä (1) kohdassa tarkoitetut kuljetettavaksi sallitut vaaralliset aineet, niiden enim-
mäismäärät ja vaihtoehtoiset pakkaustavat ovat seuraavat:

(a) Vaarallisuusluokan 1.3 räjähteitä yhteensä enintään 10 kg (netto) ja vaarallisuusluo-
kan 1.4 räjähteitä yhteensä enintään 50 kg (netto) joko liitteen A mukaisesti pakattui-
na tai käärittyinä lujaan paperiin taikka muuhun lujaan päällykseen siten, ettei
pakkauksen sisällöstä pääse mitään ulos.

(b) 2 luokan muita kuin myrkyllisiä kaasuja saa olla yhteensä enintään 60 kg, josta
määrästä aineluettelon kohdassa 1EO mainittua happea ja kohdassa 4EF mainittua
asetyleeniä yhdessä kuljetettaessa saa olla kuitenkin enintään 20 litran vetoisissa
pulloissa kumpaakin kerrallaan enintään yksi pullo tuettuina siten, etteivät ne pääse
liikkumaan, 

(c) 3 luokan palavia nesteitä saa olla yhteensä enintään 200 litraa, josta määrästä
aineluettelon ryhmään (a) tai (b) kuuluvia palavia nesteitä saa olla yhteensä enintään
60 litraa. Aineluettelon kohtien 6E, 12E, 13E sekä 11E, 14E - 19E ja 21E - 28E
ryhmään (a) kuuluvia palavia nesteitä ei saa kuljettaa, 

(d) 6.1 ja 8 luokan vähäistä vaaraa aiheuttavia aineluettelon ryhmään (c) kuuluvia
myrkyllisiä ja syövyttäviä aineita saa olla yhteensä enintään 20 kg, ja 

(e) 7 luokan radioaktiivisia aineita sisältäviä varoituslipukkeella 7A varustettuja kolleja
sekä kolleja, joihin varoituslipukketta ei vaadita (lehdet 1 - 4), saa olla yhteensä
enintään 200 kg; liitteen B määräyksiä on noudatettava, rn 71 500 mukaista ajoneu-
von merkintää ei kuitenkaan näitä kolleja kuljetettaessa vaadita.

(f) 9 luokan aineluettelon kohdan 1E (b) ja 4E (c) aineita enintään 20 kg ja muita tämän



2456

luokan aineita ja esineitä enintään 50 kg.

300 012 (1) Matkustajien matkatavarana saa kuljettaa vaarallisia aineita, jos aineet on pakattu
liitteessä A olevien pakkausmääräysten mukaisesti tai jäljempänä kohdassa (2) esitetyllä
tavalla. Tavaratilaan sijoitettaessa kolleissa tulee olla merkinnät ja varoituslipukkeet,
milloin sellaiset liitteen A määräysten mukaan edellytetään. Yhteenkuormauskieltojen sekä
kuormaamisen ja kuorman purkamisen osalta on noudatettava liitteen B määräyksiä. Muita
liitteen B määräyksiä ei sovelleta.

(2) Edellä (1) kohdassa tarkoitetut vaarallisten aineiden enimmäismäärät ja vaihtoehtoiset
pakkaustavat ovat seuraavat:

(a) Vaarallisuusluokan 1.4 räjähteitä (netto) saa olla matkustajan matkatavarana linja-
autossa enintään 50 kg sijoitettuna tavaratilaan joko liitteen A mukaisesti pakattuina
tai käärittyinä lujaan paperiin taikka muuhun lujaan päällykseen siten, ettei pakkauk-
sen sisällöstä pääse mitään ulos.

(b) 2 luokan kaasuja saa matkustajalla olla matkatavarana enintään 30 kg, kuitenkin
aineluettelon kohdan 2ETC kloorisyaania enintään 5 kg; aineluettelossa kirjaimella
"T" merkityt aineet (myrkylliset aineet) on sijoitettava tavaratilaan; 

(c) 3 luokan palavia nesteitä saa matkustajalla olla matkatavarana enintään 20 litraa joko
metallista, muovista tai muusta vastaavasta aineesta valmistetussa, tiiviisti suljetussa
astiassa. Aineluettelon kohtien 6E, 12E, 13E sekä 11E, 14E - 19E ja 21E - 28E
ryhmään (a) kuuluvia aineita saa matkustajan matkatavarana olla yhteensä enintään 5
kg sijoitettuina tavaratilaan;

(e) 4.1 luokan helposti syttyviä kiinteitä aineita saa matkustajalla olla matkatavarana
enintään 50 kg sijoitettuina tavaratilaan. Aineluettelon kohtien 21E - 26E ja 41E - 50E
kuljetus on kielletty; 

(f) 4.2 luokan helposti itsestään syttyviä aineita saa matkustajalla olla matkatavarana
enintään 50 kg sijoitettuina tavaratilaan; 

(g) 4.3 luokan aineita, jotka veden kanssa kosketuksiin joutuessaan kehittävät palavia
kaasuja saa matkustajalla olla matkatavarana enintään 10 kg sijoitettuina tavaratilaan;

(h) 5.1 luokan sytyttävästi vaikuttavia aineita saa matkustajalla olla matkatavarana
enintään 20 kg, aineluettelon kohdan 21E (c) ammoniumnitraattia ja ammonium-
pitoisia lannoitteita enintään 50 kg kaikki sijoitettuina tavaratilaan;

(i) 5.2 luokan orgaanisia peroksideja saa matkustajalla olla matkatavarana enintään 5 kg
sijoitettuina tavaratilaan; 

(j) 6.1 luokan myrkyllisiä aineluettelon ryhmään (a) tai (b) kuuluvia aineita saa matkus-
tajalla olla matkatavarana enintään 5 kg sijoitettuina tavaratilaan, ryhmään (c)
kuuluvia aineita saa olla enintään 20 kg; aineluettelon kohdan 1E ja 2E aineiden
kuljetus on kielletty;

(k) 6.2 luokan tartuntavaarallisia aineita saa matkustajalla olla matkatavarana enintään 50
kg sijoitettuina tavaratilaan;

(l) 7 luokan radioaktiivisia aineita sisältäviä varoituslipukkeella 7A varustettuja kolleja
sekä kolleja, joihin varoituslipukketta ei vaadita (lehdet 1 - 4), saa matkustajalla olla
matkatavarana enintään 50 kg; kaikki sijoitettuina autossa tavaratilaan; liitteen B
määräyksiä on noudatettava, rn 71 500 mukaista ajoneuvon merkintää ei kuitenkaan
näitä kolleja kuljetettaessa vaadita;
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(m) 8 luokan syövyttäviä aineita saa matkustajalla olla matkatavarana enintään 20 kg;

(n) 9 luokan aineluettelon kohdan 1E (b) ja 4E (c) aineita enintään 20 kg ja muita tämän
luokan aineita ja esineitä enintään 50 kg. 

Kuljetus työhenkilökunnan kuljetukseen käytettävän paketti-, kuorma- ja huoltoau-
ton henkilötiloissa, matkailuautossa ja -perävaunussa

300 013 (1) Työhenkilökunnan kuljetukseen käytettävän paketti-, kuorma- ja huoltoauton henkilöti-
loissa, matkailuautossa ja -perävaunussa saa kuljettaa kerrallaan enintään 5 kg räjähdysai-
neita ja 50 kappaletta räjäytysnalleja. Nallit on sijoitettava räjähdysaineista erilleen siten,
että nallien mahdollisesti räjähtäessä ne eivät räjäytä räjähdysaineita. Tällöin ajoneuvossa
ei saa kuljettaa muita vaarallisia aineita.

Edellä tarkoitetussa ajoneuvossa saa kuitenkin olla räjähdysaineiden ja räjäytysnallien
lisäksi korista ilmatiiviisti erotetussa ulkoilmaan avautuvassa tilassa yhteensä enintään 35
kg palavia nesteitä tai kaasuja, josta määrästä enintään kaksi 13 kg nestekaasua sisältävää
pulloa. Näistä toisesta saa johtaa putket tai letkut korissa käytettäviin nestekaasun kulutus-
laitteisiin.

(2) Milloin (1) kohdassa tarkoitetussa ajoneuvossa ei kuljeteta räjähteitä tai räjäytysnalleja,
saa siinä kuljettaa edellä rn 300 009 mainittuja muita kuin 1 luokan vaarallisia aineita
sanotun reunanumeron ehdoin.

Moottoriajoneuvon ja matkailuperävaunun muodostamaa yhdistelmää (kuljetusyksikkö)
koskevat tämän päätöksen liitteen B määräykset, jos kuljetusyksikössä kuljetetaan vaaralli-
sia aineita enemmän, kuin mitä tämän liitteen määräysten mukaan henkilöitä kuljettavassa
ajoneuvossa tai matkailuperävaunussa saa yksinään kuljettaa. Henkilöitä kuljettavassa
moottoriajoneuvossa ei saa tällöin kuljettaa vaarallisia aineita.

Kuljettaminen huoltoautossa

300 014 Kuljetettaessa muita vaarallisia aineita kuin räjähteitä huoltoautossa, muussa kuin rn 300
013 tarkoitetuissa tapauksissa, noudatetaan liitteen B rn 10 011 määräyksiä. Näissä
kuljetuksissa ei edellytetä rn 10 381 mukaista rahtikirjaa. 


