
N:o 7652728

LISÄYS B.3
HYVÄKSYMISTODISTUS VAARALLISIA AINEITA KULJETTAVALLE AJO-
NEUVOLLE

(katso reunanumero 10 282)

230 000 HUOM:  Todistuksen mitat ovat 210 x 297 mm (muoto A 4). Sekä etu- että takasivu
tulee käyttää. Väri on valkoinen, jossa vaaleanpunainen vinosti poikittainen raita.

HYVÄKSYMISTODISTUS VAARALLISIA AINEITA KULJETTAVALLE AJO-
NEUVOLLE

        1. Todistus No.

alla mainittu ajoneuvo täyttää vaarallisten aineiden kuljetuksesta tiellä annetun 
liikenneministeriön päätöksen (660/1997) vaatimukset ajoneuvouvon 
hyväksymiseksi  vaarallisten aineiden kuljetukseen tiellä.

Huom. Kansainvälisessä ADR-sopimuksessa edellä mainittu kuuluu: alla mainittu 
ajoneuvo täyttää vaarallisten tavaroiden kansainvälisiä kuljetuksia tiellä koskevan 
eurooppalaisen sopimuksen (ADR) vaatimukset ajoneuvon hyväksymiseksi 
vaarallisten aineiden kansainväliseen kuljetukseen.

        2. Ajoneuvon valmistaja ja tyyppi.................................................................

.......................................................................................................

3. Rekisterinumero (mikäli on) ja alustan  numero.............................................

.......................................................................................................
        

4. Kuljetuksen suorittajan, kuljettajan tai omistajan nimi ja asemapaikan osoite

  .......................................................................................................

.......................................................................................................

5. Yllä tarkoitetulle ajoneuvolle on suoritettu liikenneministeriön päätöksen liitteen

B, reunanumeroiden 10 282/10 2831/ mukainen tarkastus ja se täyttää ne
vaatimukset, jotka on asetettu seuraavien luokkien, aineluettelon kohtien ja
kirjainten mukaisiin  vaarallisten aineiden kuljetuksiin tiellä (tarvittaessa
merkitään aineen nimi tai aineen tunnusnumero):

Huom. Kansainvälisessä ADR-sopimuksessa edellä mainittu kuuluu: Yllä 
tarkoitetulle ajoneuvolle on suoritettu ADR-sopimuksen liitteen B, reunanumeroiden 
10 282/10 2831/ mukainen tarkastus ja se täyttää ne vaatimukset, jotka on asetettu 
seuraavien luokkien, aineluettelon kohtien ja kirjainten mukaisiin vaarallisten 
aineiden kansainvälisiin kuljetuksiin tiellä (tarvittaessa merkitään aineen nimi tai aineen 
tunnusnumero):

                                                       
1/    Poista tarpeeton



N:o 765 2729

  
6. Huomautuksia............................................................................................

...................................................................................................................

7. Voimassa ........................................ Hyväksynnän antajan leima:

Päivämäärä:
                       

Allekirjoitus:
                       

8. Voimassaoloa jatkettu ......................... Hyväksynnän antajan leima:

Päivämäärä:
                       

Allekirjoitus:

9. Voimassaoloa jatkettu ......................... Hyväksynnän antajan leima:

Päivämäärä:
                       

Allekirjoitus:

10. Voimassaoloa jatkettu ......................... Hyväksynnän antajan leima:

Päivämäärä:
                       

Allekirjoitus:

11. Voimassaoloa jatkettu ......................... Hyväksynnän antajan leima:

Päivämäärä:
                       

Allekirjoitus:

HUOM 1:  Jokaiselle ajoneuvolle erillinen todistus ellei toisin vaadita esim. luokassa 1.

HUOM 2:  Tämä todistus on palautettava myöntäneelle viranomaiselle, jos ajoneuvo
poistetaan käytöstä; jos ajoneuvo siirretään toiselle kuljetuksen suorittajalle,
kuljettajalle tai omistajalle, kuten kohdassa 4 on yksilöity; todistuksen voimassaolon
päättyessä; ja jos ajoneuvon yhteen tai useampaan olennaiseen osaan tehdään
materiaalimuutoksia.

Huom. 3: Ajoneuvolle, joka täyttää ADR-sopimuksen vaatimukset ja
liikenneministeriön päätöksen (660/1997) reunanumeron 10 282 (5) vaatimukset,
voidaan käyttää myös ADR-hyväksymistodistusta. Tällöin tulee kohtaan 6 lisätä:
”Täyttää myös Lmp 660/1997 rn 10 282 (5) vaatimukset”.
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