
954 N:o 313

Luokka 6.2. 

Tartuntavaaralliset aineet

1. Aineluettelo

650 (1) Luokan 6.2 otsikon tarkoittamista aineista ja esineistä vain ne, jotka on lueteltu reu-
nanumerossa 651 tai jotka kuuluvat tämän reunanumeron ryhmänimikkeisiin, ovat reu-
nanumeroiden 650 (2) - 675 määräysten alaisia. Niitä pidetään näiden määräysten alaisina
aineina1/.

(2) Luokkaan 6.2 kuuluvat aineet, joiden tiedetään tai kohtuullisella varmuudella oletetaan
sisältävän taudinaiheuttajia. Taudinaiheuttajiksi määritellään mikro-organismit (mukaanluki-
en bakteerit, virukset, riketsiat, parasiitit ja sienet) tai rekombinanttimikro-organismit (hyb-
ridit tai mutantit), joiden tiedetään tai kohtuullisella varmuudella oletetaan aiheuttavan sai-
rautta eläimille tai ihmisille. Nämä aineet ovat tämän luokan määräysten alaisia, jos ne
voivat altistumisen tapahduttua tartuttaa sairauksia ihmisiin tai eläimiin.

Huom. 1. Geenitekniikalla muunnetut mikro-organismit ja organismit, biologiset tuotteet, diagnostiset näytteet ja
infektion saaneet elävät eläimet luokitellaan tähän luokkaan, jos ne täyttävät tämän luokan ehdot.

Huom. 2. Kasvi-, eläin- tai bakteerilähtöiset myrkyt, jotka eivät sisällä tartuntavaarallisia aineita tai organismeja,
tai jotka eivät itse esiinny niissä, ovat luokan 6.1 aineita (ks. rn 601, kohta 90, Y K -numero 3172).

(3) Luokan 6.2 aineet on jaoteltu seuraavasti:

A. Suuren tartuntavaaran omaavat aineet

B. Muut tartuntavaaralliset aineet

C. Tyhjät pakkaukset

Reunanumeron 651, kohtien 3 ja 4 aineet luokitellaan vaarallisuusasteensa perusteella kir-
jaimella b) merkittyyn ryhmään:

b) vaaralliset aineet.

(4) Nimeltä mainitsemattomien aineiden luokitus reunanumeron 651 aineluettelon kohtiin
1, 2 ja 3 on tehtävä sen hetkisen tieteellisen tiedon perusteella seuraavien riskiryhmien
mukaisesti 2/:

i) Riskiryhmä  4: taudinaiheuttaja, joka normaalisti aiheuttaa vakavaa sairautta ih-
misille tai eläimille ja joka voi levitä helposti yksilöstä toiseen suoraan tai epä-
suorasti ja johon ei yleensä ole olemassa tehokkaita ehkäisy- tai hoitokeinoja (ts.
suuri yksilö- ja yhteisöriski).

ii) Riskiryhmä  3: taudinaiheuttaja, joka normaalisti aiheuttaa vakavaa sairautta ih-
misille tai eläimille, mutta ei tavallisesti leviä yhdestä tartunnan saaneesta yksi

                                                            

1/  Virukset, mikro-organismit ja organismit kuten myös niistä kontaminoituneet esineet on luokiteltava tähän
luokkaan, jos ne täyttävät tämän luokan ehdot.

2/ Katso Maailman terveysjärjerstön (WHO) julkaisu "Laboratory Biosafety Manual" (Laboratorion bioturvalli-
suuden käsikirja), toinen painos (1993).
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löstä toiseen ja johon on olemassa tehokkaita ehkäisy- tai hoitokeinoja (ts. suuri
yksilöriski ja pieni yhteisöriski).

iii) Riskiryhmä  2: taudinaiheuttaja, joka voi aiheuttaa sairautta ihmisille tai eläimille
mutta ei todennäköisesti ole vakavasti vaarallinen ja johon siinä tapauksessa, että
se onnistuu aiheuttamaan vakavan tartunnan, on olemassa tehokkaita ehkäisy- ja
hoitokeinoja ja jonka tartuntavaara on rajoitettu (ts. keskinkertainen yksilöriski ja
pieni yhteisöriski).

Huom. 1. Riskiryhmä 1 sisältää mikro-organismit, jotka eivät todennäköisesti aiheuta sairautta ihmisille tai
eläimille (ts. ei ollenkaan tai hyvin pieni yksilö- tai yhteisöriski). A ineita, jotka sisältävät vain tällaisia
mikro-organismeja, ei pidetä näiden määräysten tarkoittamina tartuntavaarallisina aineina.

Huom. 2. Geenitekniikalla muunnetut mikro-organismit ja organismit3/ ovat mikro-organismeja ja organis-
meja, joiden perintöainesta on tarkoituksellisesti muutettu tavoilla, joita ei tiedetä esiintyvän luonnossa.

Huom. 3. Geenitekniikalla muunnetut mikro-organismit, jotka ovat tämän luokan tarkoittamia tartuntavaa-
rallisia aineita, kuuluvat aineluettelon kohtiin 1, 2 tai 3. Niitä ei saa kuitenkaan luokitella aineluettelon
kohtaan 4. Geenitekniikalla muunnetut mikro-organismit, jotka eivät ole tämän luokan tarkoittamia tartun-
tavaarallisia aineita, voivat olla luokan 9 aineita (ks. rn 901, kohta 13, Y K -numero 3245).

Huom. 4. Geenitekniikan lautakunta antaa kuljetusohjeet geenitekniikalla muunnetuille organismeille, joi-
den tiedetään tai oletetaan olevan vaarallisia ihmisille, eläimille tai ympäristölle. 

Huom. 5. Kansainvälisissä kuljetuksissa edellä Huom. 4:ssä tarkoitetut organismit on kuljetettava alkuperä-
maan toimivaltaisen viranomaisen antamilla ohjeilla. Näitä ohjeita voidaan soveltaa myös näiden määrä-
ysten mukaisiin kuljetuksiin. 

(5) Tämän luokan aineita ja aineseoksia pidetään kiinteinä aineina reunanumerojen 654 ja
655 pakkausmääräyksissä, jos ne eivät sisällä vapaata nestettä alle 45 °C lämpötilassa.

(6) "Biologiset tuotteet" ovat elävistä mikro-organismeista saatavia tuotteita, joiden val-
mistus ja jakelu tapahtuu kansallisten terveysviranomaisten määräysten mukaisesti (ne voi-
vat sisältää erityisiä lupavaatimuksia). Näitä tuotteita käytetään joko ihmisissä ja eläimissä
esiintyvien sairauksien ehkäisyyn, hoitoon tai diagnosointiin tai näihin liittyviin kehitys-,
koe- tai tutkimustarkoituksiin. Niihin kuuluvat valmiit tai keskeneräiset tuotteet kuten ro-
kotteet ja diagnostiset tuotteet, mutta ne eivät rajoitu niihin.

Ne kattavat myös valtion erityisviranomaisten menetelmien mukaisesti valmistetut biologi-
set tuotteet, jotka eivät ole käyttövalmiita.

"Diagnostiset näytteet" ovat mitä tahansa ihmis- tai eläinmateriaalia mukaan lukien esimer-
kiksi seuraavat: ulosteet, eritteet, veri ja sen osaset, kudokset ja kudosneste, jotka kuljete-
taan diagnoosi- tai tutkimustarkoituksia varten lukuun ottamatta eläviä tartunnan saaneita
eläimiä.

Huom. "Biologiset tuotteet" ja "diagnostiset näytteet" eivät ole tämän luokan aineita, jos tiedetään, että ne eivät
sisällä tartuntavaarallisia aineita.

(7) Eläviä selkärankaisia tai selkärangattomia eläimiä ei saa käyttää kantajina tartuntavaa-
rallista ainetta kuljettaessa, paitsi jollei ainetta voi kuljettaa millään muulla tavalla.

Tällaiset eläimet on pakattava, merkittävä ja kuljetettava soveltuvien eläinten kuljetuksesta 

                                                            

3/ Katso myös direktiivi 90/219/EY, Euroopan yhteisön virallinen lehti N:o L 117 8.5.1990, sivu 1.
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annettujen määräysten mukaisesti 4/.

(8) Tämän luokan aineiden kuljetuksessa voi määrätyn lämpötilan ylläpitäminen olla vält-
tämätöntä.

A. Suuren tartuntavaaran aiheuttavat aineet

651 1. 2814 tartuntavaarallinen aine, ihmisiin vaikuttava,
2900 tartuntavaarallinen aine, vain eläimiin vaikuttava.

Huom. 1. Reunanumeron 650 (4) mukaisesti riskiryhmään 4 kuuluvat aineet on luokiteltava tähän kohtaan.

Huom. 2. Näitä aineita koskevat erityispakkausmääräykset (ks. rn 653 ja 654).

2. 2814 tartuntavaarallinen aine, ihmisiin vaikuttava.
2900 tartuntavaarallinen aine, vain eläimiin vaikuttava

Huom. 1. Reunanumeron 650 (4) mukaisesti riskiryhmään 3 kuuluvat aineet on luokiteltava tähän kohtaan.

Huom. 2. Näitä aineita koskevat erityispakkausmääräykset (ks. rn 653 ja 654).

B. Muut tartuntavaaralliset aineet

3. b) 2814 tartuntavaarallinen aine, ihmisiin vaikuttava,
2900 tartuntavaarallinen aine, vain eläimiin vaikuttava.

Huom. Reunanumeron 650 (4) mukaisesti riskiryhmään 2 kuuluvat aineet on luokiteltava tähän kohtaan.

4. b) 3291 kliininen jäte, määrittelemätön, n.o.s.

Huom. 1. Määrittelemättömät jätteet, jotka ovat peräisin ihmisten/eläinten lääketieteellisestä/eläinlääketie-
teellisestä hoidosta tai biologisesta tutkimuksesta ja jotka todennäköisesti eivät sisällä tämän luokan aineita,
on luokiteltava tähän kohtaan. 

Huom. 2. Määritellyt jätteet on luokiteltava aineluettelon kohtiin 1, 2 tai 3.

Huom. 3. Dekontaminoidut kliiniset jätteet tai biologisesta tutkimuksesta peräisin olevat jätteet, jotka ovat
sisältäneet tartuntavaarallisia aineita, eivät ole tämän luokan määräysten alaisia.

C. Tyhjät pakkaukset

11. Puhdistamattomat tyhjät pakkaukset, mukaan lukien tyhjät suurpakkaukset (IBC), tyh-
jät säiliövaunut, tyhjät säiliökontit sekä irtokuljetuksissa käytetyt tyhjät vaunut, jotka
ovat sisältäneet luokan 6.2 aineita (ks. rn 672).

                                                            

4/ Nämä määräykset sisältyvät esim. seuraaviin: direktiivi 91/628/EY (Euroopan yhteisön virallinen lehti N:o L
340 11.12.1992, sivu 17), ja Euroopan neuvoston suosituksiin (Ministerikomitea) tiettyjen eläin lajien kuljetta-
miseksi.
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2. Kuljetusmääräykset

A. Kollit

1. Y leiset pakkausmääräykset

652 (1) Pakkausten tulee olla lisäyksen V määräysten mukaisia, ellei kappaleessa "Erityispak-
kausmääräykset", reunanumeroissa 653 - 658, toisin sanota.

Suurpakkausten (IBC) on täytettävä lisäyksen VI määräykset.

(2) Reunanumerojen 650 (3) ja 1511 (2) tai 1611 (2) määräysten mukaisesti seuraavanlai-
sia pakkauksia on käytettävä:

pakkausryhmän II tai I pakkauksia, jotka on merkitty kirjaimella "Y" tai "X", taikka pak-
kausryhmän II suurpakkauksia, jotka on merkitty kirjaimella "Y": aineluettelon ryhmään b)
kuuluville aineille.

Huom. Luokan 6.2 aineiden kuljettamista säiliövaunuissa ks. lisäys X I, säiliökonteissa ks. lisäys X  ja irrallisena
ks. rn 666.

2. Erityispakkausmääräykset

653 (1) Aineluettelon kohtien 1 ja 2 aineille tarkoitettujen pakkausten tulee sisältää seuraavat
olennaiset osat:

a) Sisäpakkaus, joka koostuu:

- vuotamattomasta primääriastiasta;

- vuotamattomasta sekundääripakkauksesta;

- primääriastian ja sekundääripakkauksen väliin laitettavasta imukykyisestä sul-
loaineesta: jos useita primääriastioita pakataan yhteen sekundääripakkaukseen,
on astiat käärittävä sulloaineeseen niin, etteivät ne pääse kosketuksiin keske-
nään. Imukykyistä materiaalia, kuten esim. puuvillaista pakkausvillaa, on ol-
tava riittävästi imemään itseensä primääripakkausten koko sisältö. 

Riippumatta edellytetystä kuljetuslämpötilasta, primääriastian tai sekundääripakkauksen
tulee kestää vuotamatta sisäistä painetta, joka aiheutuu vähintään 95 kPa (0,95 bar) paine-
-erosta, ja -40 - +55 °C lämpötiloja. 

Huom. Sisäpakkauksia, jotka sisältävät tartuntavaarallisia aineita, ei saa pakata samaan ulkopakkaukseen muiden
tavaroiden kanssa.

b) Ulkopakkaus, joka on riittävän vahva tilavuuteensa, massaansa ja aiottuun käyttö-
önsä nähden ja jonka vähimmäisulkomitta on 100 mm.

(2) Kohdan (1) mukaiset pakkaukset on testattava reunanumeron 654 määräysten mukai-
sesti; pakkaustyypin tulee olla turvatekniikan keskuksen hyväksymä. Jokainen hyväksytyn
pakkaustyypin mukaisesti valmistettu pakkaus tulee merkitä reunanumeron 1512 mukaises-
ti.

Reunanumeron 653 mukaisten pakkausten testaaminen

654 (1) Jokaisen muun kuin eläville eläimille ja organismeille tarkoitetun pakkauksen koekap-
paleet on valmisteltava testausta varten kohdassa (2) kuvatulla tavalla, ja sen jälkeen niille
on suoritettava kohtien (3) - (5) mukaiset testit. Jos pakkauksen ominaisuus sitä edellyttää,
saa samanarvoisia valmistelutoimenpiteitä ja testimenetelmiä käyttää edellyttäen, että niiden
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voidaan osoittaa olevan vähintään yhtä tehokkaita.

(2) Jokainen koepakkaus on varustettava kuljetusvalmiiksi, sillä poikkeuksella, että kulje-
tettava aine on korvattava vedellä, tai, milloin lämpötilaksi on määrätty -18 °C, veden ja
jäänestoaineen sekoituksella. Jokainen primääriastia [ks. rn 653 (1) a)] tulee täyttää 98 %
tilavuudestaan.

(3) Kuljetusvalmiille pakkauksille suoritetaan allaolevan taulukon mukaiset testit. Taulu-
kossa jaotellaan pakkaukset testitarkoituksia varten materiaaliominaisuuksiensa perusteella.
Ulkopakkauksilla taulukon otsikot tarkoittavat: 

- pahvia tai muita samantyyppisiä materiaaleja, joiden kestävyyteen kosteus voi no-
peasti vaikuttaa; 

- muoveja, jotka voivat haurastua alhaisissa lämpötiloissa; ja 

- muita materiaaleja kuten metalleja, joiden ominaisuudet eivät muutu kosteuden tai
lämpötilan vaikutuksesta. 

Jos primääriastia ja sekundääripakkaus, jotka muodostavat yhdessä sisäpakkauksen [ks. rn
653 (1) a)], on valmistettu eri materiaaleista, primääriastian materiaali määrää soveltuvan
testityypin. Tapauksissa, joissa primääriastia on valmistettu kahdesta eri materiaalista, hel-
poimmin vahingoittuva materiaali määrää käytettävät testityypit.

Taulukko

Pakkausmateriaali Vaaditut testit

Ulkopakkaus Sisäpakkaus Kohdan (3) mukaisesti,
kirjain

Kohdan (4) 
mukaisesti

 Pahvi Muovi Muu Muovi Muu a) b) c) d)

X
X X

X
X
X

X

X

X

X

 X

X X

X
X

X

X
X
X

Kun
käyte-
tään 
hiili-

happo 
jäätä 

X
X
X
X
X
X

a) Koekappaleet tulee pudottaa vapaasti kovalle, joustamattomalle, tasaiselle vaa-
kasuoralle alustalle 9 m korkeudesta.

Jos koekappaleet ovat laatikonmuotoisia, suoritetaan viidellä koekappaleen pudo-
tus perättäin:

- tasapudotus laatikon pohja edellä,

- tasapudotus laatikon yläpuoli edellä,

- tasapudotus laatikon pitkä sivu edellä,

- tasapudotus laatikon lyhyt sivu edellä,

- pudotus laatikon kulma edellä.

Jos koekappaleet ovat tynnyrinmuotoisia, suoritetaan 3 koekappaleen pudotus
perättäin:
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- pudotus vinottain yläreuna edellä, painopiste suoraan iskukohdan yläpuo-
lella,

- pudotus vinottain alareuna edellä,

- tasapudotus kyljelleen.

Pudotussarjan jälkeen primääriastiassa/astioissa ei saa esiintyä vuotoa, ja niiden
tulee pysyä sekundääripakkauksen imukykyisen sulloaineen suojaamana.

b) Näytteet on altistettava tunnin ajaksi vesisuihkulle, joka jäljittelee voimakkuudel-
taan noin 5 cm/h olevaa vähintään tunnin kestävää sadetta. Sen jälkeen näytteelle
on tehtävä kohdan a) mukainen testi. 

c) Koekappaleita pidetään -18 °C tai alemmassa lämpötilassa vähintään 24 h. Vii-
meistään 15 min kuluttua tästä lämpötilasta poisoton jälkeen suoritetaan kohdassa
a) kuvattu testi. Jos koekappaleet sisältävät hiilihappojäätä, kylmäsäilytysajaksi
riittää 4 tuntia. 

d) Jos pakkauksen on tarkoitus sisältää hiilihappojäätä, on a) tai b) tai c) kohtien
testien lisäksi suoritettava lisätesti. Yhtä koekappaletta tulee säilyttää siten, että
kaikki hiilihappojää haihtuu, ja tämän jälkeen sille on suoritettava kohdassa a)
kuvattu testi.

(4) Turvatekniikan keskus tai muun RID/ADR-määräysten tarkoittama toimivaltainen
viranomainen voi sallia valikoivan testauksen niille pakkauksille, jotka eroavat testatusta
rakennetyypistä vain vähän, esim. sisäpakkausten pienemmän koon tai vähäisemmän netto-
massan suhteen; sekä pakkauksille kuten tynnyrit, säkit ja laatikot, jotka on valmistettu
ulkomitoiltaan vähän pienemmiksi. 

(5) Pakkauksille, joiden bruttomassa on 7 kg tai vähemmän suoritetaan jäljempänä koh-
dassa a) kuvattu testi, ja pakkauksille, joiden bruttomassa on yli 7 kg suoritetaan jäljempä-
nä kohdassa b) kuvattu testi.

a) Koekappaleet tulee asettaa kovalle, tasaiselle alustalle. Sylinterinmuotoinen teräs-
tanko, jonka massa on vähintään 7 kg ja jonka halkaisija on enintään 38 mm ja
jonka iskukärjen pään säde on enintään 6 mm, pudotetaan vapaasti pystysuoraan
1 m korkeudelta, mitattuna iskukärjestä koekappaleen iskukohtaan. Yksi koekap-
pale asetetaan pystyasentoon. Toinen koekappale asetetaan 90° kulmaan verrattu-
na ensimmäiseen koekappaleeseen. Molemmissa tapauksissa terästanko suunna-
taan iskemään primääriastiaa. Jokaisen iskun jälkeen sekundääripakkauksen lävis-
tyminen on hyväksyttävää, edellyttäen että primääriastia pysyy tiiviinä.

b) Koekappaleet pudotetaan sylinterimäisen terästangon kärjen päälle. Tanko tulee
asettaa pystysuoraan kovalle tasaiselle alustalle. Tangon halkaisijan tulee olla 38
mm ja kärjen pään säde enintään 6 mm. Tangon korkeuden alustasta tulee olla
vähintään saman kuin primääriastian ja ulkopakkauksen ulkopinnan välinen ero,
kuitenkin vähintään 200 mm. Yksi koekappale pudotetaan vapaasti pystysuoraan
1 m korkeudelta tangon kärjestä mitattuna. Toinen koekappale pudotetaan samal-
ta korkeudelta, mutta 90° kulmassa verrattuna edelliseen. Jokaisessa tapauksessa
pakkaus tulee suunnata siten, että terästanko voi lävistää primääriastian (-at). Jo-
kaisen iskun jälkeen sekundääripakkauksen lävistyminen on hyväksyttävää edel-
lyttäen, että primääriastia (-at) pysyy (-yvät) tiiviinä.

(6) Seuraavat muutokset voidaan tehdä sekundaaripakkausten sisällä oleviin primäärias-
tioihin ilman, että koko kollille tarvitsee tehdä lisätestejä, jos vastaava suoritustaso on var-
mistettu:
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Primääriastioita, jotka ovat pienempiä tai samankokoisia kuin testatut primääriastiat voi-
daan käyttää edellyttäen, että:

a) primääriastiat ovat samanmuotoisia kuin testatut primääriastiat (esim. pyöreitä,
suorakaiteenmuotoisia);

b) primääriastian materiaalin (esim. lasi, muovi, metalli) iskun- ja pinoamiskuormi-
tuksenkestävyys on sama tai parempi kuin alunperin testatun pakkauksen;

c) primääriastian aukot ovat samankokoisia tai pienempiä ja sulkimet samantyyppi-
siä (esim. kierteellinen suljin, tulppa);

d) on käytetty riittävää määrää lisäsulloainetta täyttämään tyhjä tila ja estämään pri-
määriastioiden merkittävä liikkuminen; ja 

e) primääriastiat on sijoitettu sekundääripakkaukseen samalla tavalla kuin testatussa
kollissa.

(7) Kaikentyyppisiä sisäastioita saa pakata yhteen samaan välipakkaukseen (sekundäärinen
pakkaus) ja kuljettaa testaamatta ulkopakkauksessa seuraavilla ehdoilla: 

a) väli-/ulkopakkauksen yhdistelmän on oltava hyväksytysti testattu kohdan (3) a)
mukai-sesti särkyvien (esim. lasisten) sisäastioiden kanssa;

b) sisäastioiden yhteisbruttomassa saa olla enintään puolet kohdassa a) mainitussa
pudotuskokeessa mukana olleiden sisäpakkausten yhteisbruttomassasta; 

c) sisäastioiden välissä ja sisäastioiden ja välipakkauksen ulkoreunan välissä olevan
sulloaineen paksuus ei saa olla pienempi kuin alkuperäisessä testatussa pakkauk-
sessa; jos alkuperäisessä testissä käytettiin yhtä sisäastiaa, niin sisäastioiden välis-
sä olevan sulloaineen paksuus ei saa olla pienempi kuin alkuperäisessä testissä
käytetyn pakkauksen ulkoreunan ja sisäastian välissä olevan sulloaineen paksuus.
Jos käytetään joko vähemmän sisäastioita tai ne ovat pienempiä (verrattuna pudo-
tuskokeessa käytettyihin sisäastioihin), on tyhjä tila täytettävä riittävällä määrällä
lisäsulloainetta;

d) ulkopakkauksen on läpäistävä tyhjänä reunanumeron 1555 pinoamiskoe. Saman-
laisten kollien yhteismassan on perustuttava edellä kohdassa a) mainittuihin pu-
dotuskokeessa käytettyjen sisäastioiden yhteismassaan;

e) nesteitä sisältävien sisäastioiden on oltava kokonaan ympäröityjä riittävällä mää-
rällä imukykyistä ainetta, joka kykenee imemään sisäastioiden sisältämän neste-
määrän kokonaisuudessaan;

f) jos ulkopakkaus on tarkoitettu nestettä sisältäville sisäastioille ja se ei ole neste-
tiivis tai jos se on tarkoitettu kiinteitä aineita sisältäville sisäastioille ja se ei ole
pölytiivis, on käytettävä tiivistä vuorausta, muovisäkkiä tai muuta yhtä tehokasta
keinoa estämään sisällön ulospääsyn, jos nestettä tai kiinteää ainetta sisältävä
sisäastia vuotaa;

g) tämän kohdan tarkoittamien pakkausten merkinnän on oltava kirjain 'U' välittö-
mästi reunanumerossa 1512 (1) c) iii) määrätyn merkinnän jäljessä.

655 (1) Aineluettelon kohtien 3 b) ja 4 b) aineet tulee pakata:

a) reunanumeron 1520 tarkoittamiin terästynnyreihin; 

b) reunanumeron 1521 tarkoittamiin alumiinitynnyreihin; tai

c) reunanumeron 1522 tarkoittamiin teräs- tai alumiinikanistereihin; tai



961N:o 313

d) reunanumeron 1526 tarkoittamiin muovitynnyreihin tai muovikanistereihin; tai

e) reunanumeron 1537 tarkoittamiin muovisiin yhdistettyihin pakkauksiin; tai

f) reunanumeron 1538 tarkoittamiin pakkausyhdistelmiin; tai

g) reunanumeron 1539 tarkoittamiin lasista, posliinista tai savesta tehtyihin yhdis-
tettyihin pakkauksiin; tai

h) reunanumeron 1622 tarkoittamiin metallisiin suurpakkauksiin; tai

i) reunanumeron 1624 tarkoittamiin jäykkiin muovisiin suurpakkauksiin; tai

j) (varattu)

k) reunanumeron 1625 tarkoittamiin yhdistettyihin suurpakkauksiin, joissa on muo-
vinen sisäastia, lukuun ottamatta suurpakkaustyyppejä 11HZ2 ja 31HZ2.

(2) Reunanumeron 650 (5) tarkoittamat kiinteät aineet voidaan pakata myös reunanume-
ron 1523 tarkoittamiin vaneritynnyreihin tai reunanumeron 1525 tarkoittamiin pahvitynny-
reihin, joissa on tarvittaessa yksi tai useampi vesitiivis sisäsäkki.

656 Aineluettelon kohtien 1 - 3 biologisten tuotteiden ja diagnostisten näytteiden, jotka suhteel-
lisen vähäisellä todennäköisyydellä sisältävät tartuntavaarallisia aineita esim. näyteitä, jotka
on tarkoitettu rutiininomaisiin valvontatutkimuksiin tai alkudiagnoosiin, tulee täyttää kaikki
tämän luokan määräykset, paitsi milloin seuraavat ehdot ovat voimassa:

(1) Primääriastiat sisältävät enintään:

- 50 ml biologisia tuotteita, tai

- 100 ml diagnostisia näytteitä;

(2) Ulkopakkaus sisältää enintään:

- 50 ml biologista tuotetta, kun käytetään helposti särkyviä primääriastioita,

- 100 ml biologista tuotetta, kun käytetään muunlaista primääriastiaa, 

- 500 ml diagnostisia näytteitä;

(3) Primääriastiat ovat tiiviitä; ja

(4) Pakkaukset ovat tämän luokan määräysten mukaisia. Niiden ei kuitenkaan tarvitse olla
testattuja.

657 Kun tämän luokan aineita kuljetetaan jäähdytetyssä nestemäisessä typessä, sisäpakkausten
tulee vastata tämän luokan määräyksiä ja typpiastioiden luokan 2 määräyksiä.

658 (1) Aineluettelon kohtien 1 ja 2 nesteiden kuljetukseen käytettyjen primääriastioiden aukot
on suljettava tiiviisti kahdella päällekkäin olevalla sulkimella, joista ainakin toinen on kier-
teillä varustettu tai varmistettu yhtä luotettavalla tavalla.

(2) Aineluettelon kohtien 3 ja 4 kaasua kehittävien ja yli +15 °C ympäristön lämpötilassa
kuljetettavien aineiden astiat on varustettava erityisellä taudinaiheuttajia läpäisemättömällä
paineentasauslaitteella, joka tulee suojata ulkopuolisia mekaanisia rasituksia vastaan.

Uudelleenkäytettävissä astioissa huohotinaukon suodatin tulee vaihtaa ennen uudelleentäyt-
töä.

(3) Aineluettelon kohdan 4 jätteiden kuljetukseen tarkoitettujen muovi- tai pahvipakkaus-
ten tulee olla sellaisia, etteivät ne voi vahingoittua terävistä esineistä, jos jäte sisältää niitä.

(4) Aineluettelon kohdan 4 aineiden kuljetukseen tarkoitettujen pakkausten sulkimien on 
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oltava siten rakennettuja, että ne sulkeutuvat hermeettisesti täytön jälkeen, ja suunniteltuja
välittömästi paljastamaan myöhemmän avaamisen.

659-
660

3. Y hteenpakkaaminen

661 (1) Aineluettelossa samaan kohtaan kuuluvia aineita saa pakata keskenään reunanumeron
1538 tarkoittamaan pakkausyhdistelmään.

(2) Aineluettelon kohtien 1, 2 ja 3 aineita saa pakata reunanumeron 1538 tarkoittamaan
pakkausyhdistelmään, jos pakkaus on testattu ja hyväksytty kohtien 1 ja 2 aineiden pak-
kauksista annettujen määräysten mukaan.

(3) Luokan 6.2 aineita ei saa pakata yhteen muiden luokkien aineiden tai esineiden eikä
tavaroiden kanssa, jotka eivät ole näiden määräysten alaisia. Tämä ei koske biologisia tuot-
teita tai diagnostisia näytteitä, jotka on pakattu reunanumeron 656 mukaisesti, eikä aineita,
joita käytetään jäähdytysaineina, esim. jäätä, hiilihappojäätä tai jäähdytettyä nestemäistä
typpeä.

(4) Reunanumerojen 8 ja 652 määräyksiä on noudatettava.

(5) Puista tai pahvista laatikkoa käytettäessä saa kollin massa olla enintään 100 kg.

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

Merkinnät

662 (1) Jokaiseen kolliin on merkittävä tavaran rahtikirjamerkinnän mukainen YK-numero ja
numeron eteen kirjaimet "UN". Merkintöjen on oltava selviä ja kestäviä. 

Varoituslipukkeet

(2) Tämän luokan aineita sisältävät kollit on varustettava lipukkeella no. 6.2.

(3) Kollit, jotka sisältävät tämän luokan aineita jäähdytetyssä nestemäisessä typessä, on
lisäksi varustettava lipukkeella no. 2.

(4) Jos kolleissa on kohdan 3 nesteitä astioissa, joiden sulkimet eivät ole näkyvissä tai
kollissa on paineentasauslaitteella varustettuja astioita, on kollin kahdelle vastakkaiselle
sivulle kiinnitettävä lipuke no. 11.

B. Lähetystapa ja lähetysrajoitukset

663 (1) Tämän luokan aineita sisältäviä kolleja, jotka edellyttävät tietyn ympäristölämpötilan
ylläpitämistä, saa kuljettaa vain vaunukuormina. Kuljetusehdoista on sovittava lähettäjän ja
rautatien kesken.

(2) Kohdassa (1) tarkoitettuja aineita lukuun ottamatta saa tämän luokan aineita kuljettaa
kiitotavarana seuraavasti:

- Muita kuin rn 656 tarkoittamia aineita: 

nestemäisiä aineita enintään 50 ml kollia kohti ja 

kiinteitä aineita enintään 50 g kollia kohti;
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- Rn 656 tarkoittamia aineita: 

Enintään rn 656 mainittuja määriä;

- Ruumiin osia tai elimiä:

Kollin massa saa olla enintään 50 kg.

(3) Luokan 6.2 aineiden kuljetus matkustajajunissa, ks. lisäys XXV.

C. Rahtikirjamerkinnät

664 Tavarasta on rahtikirjassa käytettävä yhtä kursivoitua reunanumerossa 651 olevaa YK-nu-
meroa ja nimeä, joiden jälkeen merkitään kohtien 1 - 3 aineille aineen biologinen nimi5/.

Reunanumeron 656 määräämillä ehdoilla kuljetettavista biologisista tuotteista ja diagnosti-
sista näytteistä käytetään nimeä: "Biologinen tuote/diagnostinen näyte, sisältää...", sekä
tartuntavaarallisen aineen nimi, jonka perusteella aine on luokiteltu kohtiin 1, 2 tai 3.

Jos tartuntavaarallinen aine on geenitekniikalla muunnettu aine, on tehtävä seuraava mer-
kintä "geenitekniikalla muunnettuja mikro-organismeja".

Aineen nimen jälkeen on merkittävä luokka ja aineluettelon kohta, tarvittaessa myös kirjain
b) ja lyhenne "V A K" (tai "RID"), esim. "6.2 lk, 3 b), V A K".

Kuljetettaessa jätteitä [ks. rn 3 (4)] on rahtikirjaan tehtävä seuraava merkintä "Jätettä, sisäl-
tää..." jätteen reunanumeron 3 (3) mukaisessa luokituksessa käytetyn (-ttyjen) komponentin
(-ttien) kemiallinen (-set) nimi (-et), esimerkiksi "Jätettä, sisältää 2814 tartuntavaarallista
ainetta, ihmisiin vaikuttava, Marburg-virus, 6.2 lk, 2, V A K".

Kuljetettaessa aineluettelon kohdan 4 jätteitä on kursivoitu nimitys riittävä, esim. "3291
kliinistä jätettä, määrittelemätöntä, n.o.s., 6.2 lk, 4 b), V A K".

Kuljetettaessa liuoksia ja seoksia (kuten valmisteet ja jätteet), jotka sisältävät useita näiden
määräysten alaisia aineita, merkitään rahtikirjaan yleensä enintään kaksi liuoksen ja seok-
sen vaaraominaisuuksiin eniten vaikuttavaa ainetta.

Rahtikirjaan on lisäksi merkittävä aineen nimen eteen lisäyksen VIII mukainen vaaratun-
nusnumero, silloin kun tunnusmerkintä lisäyksen VIII mukaisesti vaaditaan. Esimerkiksi
"606, 2900 Tartuntavaarallinen aine, eläimiin vaikuttava, 6.2 lk, 3 b), V A K". Vaaratunnus-
numero on myös ilmoitettava, jos vaunu, jossa kuljetetaan vaunukuormana vain yhtä ja
samaa tavaraa sisältäviä kolleja, on varustettu lisäyksen VIII mukaisilla tunnusmerkinnöillä.

D. Kuljetusvälineet ja tekniset apuvälineet

1. Vaunut ja kuormaus

a. Kollit

665 (1) Tämän luokan aineita sisältävät kollit on kuormattava siten, että niihin pääsee helposti
käsiksi. 

                                                            

5/ Biologisena nimenä on käytettävä yleisesti tieteellisissä ja teknisissä käsikirjoissa, lehdissä ja teksteissä käytet-
täviä nimityksiä. Kauppanimiä ei saa käyttää tähän tarkoitukseen. 
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(2) Tämän luokan aineita sisältävät kollit on kuljetettava katetussa vaunussa tai luukku-
kansivaunussa.

(3) Lipukkeella no. 6.2 varustettujen kollien pitämisestä vaunussa erillään ravinto- ja nau-
tintoaineista sekä rehuista ks. rn 11 (3).

b. Kuljettaminen irrallisena

666 (1) Aineluettelon kohdan 4 aineita saa kuljettaa irrallisena erikoisvaunuissa. 

(2) Erikoisvaunujen kuljetussäiliöiden tulee olla siten rakennettuja, että kuormaukseen ja
purkaukseen käytettävät aukot voidaan sulkea ilmatiiviisti.

(3) Aineluettelon kohdan 4 aineet on kuormattava kuljetussäiliöihin siten, että vältetään
ihmisiin, eläimiin tai ympäristöön kohdistuvaa vaaraa.

c. Pienkontit

667 (1) Tämän luokan aineita sisältäviä kolleja saa kuljettaa pienkonteissa.

(2) Rn 670 yhteenkuormauskiellot koskevat myös pienkonttien sisältöä.

(3) Rn 674 määräykset koskevat soveltuvin osin myös kuljettamista pienkonteissa.

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

668 (1) Tämän luokan aineita ja esineitä kuljetettaessa on vaunun, säiliövaunun ja säiliökontin
kummallekin sivulle kiinnitettävä lipuke no. 6.2.

(2) Kuljetettaessa rn 662 (3) tarkoittamia aineita on vaunun kummallekin sivulle lisäksi
kiinnitettävä myös tämän reunanumeron edellyttämä lipuke.

(3) Pienkontit on merkittävä varoituslipukkein rn 662 (2) ja (3) mukaisesti.

669

E. Yhteenkuormauskiellot

670 Lipukkeella no. 6.2 varustettuja kolleja ei saa kuormata samaan vaunuun yhdessä kollien
kanssa, jotka on varustettu lipukkeella no. 1, 1.4, 1.5, 1.6 tai 01. Tämä määräys ei koske
kolleja, jotka on varustettu lipukkeella no. 1.4 ja kuuluvat yhteensopivuusryhmään S.

671 Lähetyksistä, joita ei saa kuormata samaan vaunuun, on kirjoitettava eri rahtikirjat.

F. Tyhjät pakkaukset

672 (1) Aineluettelon kohdan 11 tyhjät puhdistamattomat pakkaukset, mukaan lukien suurpak-
kaukset (IBC), tyhjät säiliövaunut, tyhjät säiliökontit sekä tyhjät irtokuljetuksissa käytetyt
vaunut on suljettava samalla tavoin ja yhtä tiiviisti kuin täytettyinä ollessaankin.

(2) Aineluettelon kohdan 11 tyhjät puhdistamattomat pakkaukset, mukaan lukien suurpak-
kaukset (IBC), tyhjät säiliövaunut, tyhjät säiliökontit sekä tyhjät irtokuljetuksissa käytetyt
vaunut on varustettava samoilla varoituslipukkeilla kuin täytettynä ollessaankin.
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(3) Rahtikirjassa on käytettävä yhtä kohdan 11 mukaista kursivoitua nimeä, esim. "Tyhjä
pakkaus, 6.2 lk, 11, V A K".

Puhdistamattomia tyhjiä säiliövaunuja, tyhjiä säiliökontteja sekä irtokuljetuksissa käytettyjä
tyhjiä vaunuja kuljetettaessa merkintää on täydennettävä sanoilla "V iimeisin kuorma" sekä
viimeksi kuljetetun aineen vaaratunnusnumerolla, YK-numerolla, nimellä, aineluettelon
kohdalla ja kirjaimella b), esimerkiksi "V iimeisin kuorma: 606, 2900 Tartuntavaarallinen
aine, eläimiin vaikuttava, 3 b)".

(4) Lipukkeella no. 6.2 varustettujen kohdan 91 puhdistamattomien tyhjien pakkausten
pitämisestä erillään ravinto- ja nautintoaineista sekä rehuista, ks. rn 11 (3).

G. Muut määräykset

673 Lipukkeella no. 6.2 varustettujen kollien pitämisestä erillään ravinto- ja nautintoaineista
sekä rehuista, ks. rn 11 (3).

674 Jos tämän luokan aineita on päässyt varisemaan tai leviämään vaunuun ja ne ovat saastut-
taneet vaunun, saa vaunua käyttää uudestaan vasta perusteellisen puhdistuksen ja tarvittaes-
sa desinfioinnin jälkeen. Kaikkien muiden samassa vaunussa kuljetettujen aineiden ja esi-
neiden mahdollinen saastuminen on tutkittava. Vaunun puiset osat, jotka ovat olleet koske-
tuksissa kohtien 1 tai 2 aineiden kanssa, on poistettava ja poltettava.

675 Tämän luokan aineita koskevat myös muut kuin kuljetusturvallisuussyistä annetut määräyk-
set (esim. määräykset, jotka koskevat tuontia ja vientiä, markkinoille tuontia tai jakelua,
työsuojelua, eläinlääkinnällisiä tarkoituksia).

H. Siirtymäkauden määräykset

676 Luokan 6.2 aineita ja esineitä saa kuljettaa 30. päivään kesäkuuta 1997 saakka tämän pää-
töksen voimaantullessa voimassaolleiden luokan 6.2 määräysten mukaan. Tällöin rahtikir-
jaan on tehtävä merkintä: "Kuljetus V A K-96 mukaan".

677-
699


