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3. LUOKAN 3 ERITYISMAARÄYKSET: PALAVAT NESTEET

3.1 Soveltamisala

Seuraavia luokan 3 aineita (rn 301) saa kuljettaa säiliövaunussa:

3.1.1 Aineluettelon kohdan 12 propyleeni-imiiniä, inhiboitu;

3.1.2 Aineluettelon kohtien 11, 14 - 22, 26 ja 27, 41 ryhmässä a) mainittuja aineita;

3.1.3 Aineluettelon kohtien 11, 14 - 27, 41 ryhmässä b) ja aineluettelon kohdissa 32 ja 33
mainittuja aineita;

3.1.4 Aineluettelon kohdissa 1 - 5, 31, 34 ja 61 mainittuja aineita, kohdan 3 b) isopropyylinitraat-
tia, N-propyylinitraattia ja nitrometaania lukuun ottamatta.

3.2 Rakenne

3.2.1 Aineluettelon kohdan 12 inhiboidun propyleeni-imiinin kuljetukseen tarkoitetut säiliöt on
mitoitettava vähintään 1,5 MPa (15 bar) (ylipaine) suunnittelupaineelle (ks. kohta 1.2.8.2).

3.2.2 Kohdan 3.1.2 aineiden kuljetukseen tarkoitetut säiliöt on mitoitettava vähintään 1 MPa (10
bar) (ylipaine) suunnittelupaineelle (ks. kohta 1.2.8.2).

3.2.3 Kohdan 3.1.3 aineiden kuljetukseen tarkoitetut säiliöt on mitoitettava vähintään 0,4 MPa (4
bar) (ylipaine) suunnittelupaineelle (ks. kohta 1.2.8.2).

3.2.4 Kohdan 3.1.4 aineiden kuljetukseen tarkoitetut säiliöt on mitoitettava tämän lisäyksen
yleisen osan määräysten mukaisesti.

3.2.5 Aineluettelon kohdan 3 b) bensiinin kuljetukseen tarkoitetut säiliövaunut, joilla toimitetaan
bensiiniä jakeluasemalle tai varastolle, jossa on käytettävissä höyryn välivarastointi, on
suunniteltava siten, että jäännöshöyry pysyy säiliössä bensiinikuorman purkamisen jälkeen
ja siten, että säiliövaunun täytön yhteydessä syrjäytyvät höyryt voidaan ottaa talteen.

Tässä sekä kohdassa 3.7.5 höyryllä tarkoitetaan bensiinistä haihtuvia kaasumaisia yhdisteitä
ja välivarastoinnilla tarkoitetaan höyryn tilapäistä varastointia varastolla kiinteäkattoiseen
säiliöön sen siirtämiseksi myöhemmin toiselle varastolle talteenottoa varten.

3.3 Varusteet

3.3.1 Kohdissa 3.1.1 ja 3.1.2 mainittujen aineiden kuljetukseen tarkoitettujen säiliöiden kaikkien
aukkojen on oltava nestepinnan yläpuolella. Säiliön seinämissä nestepinnan alapuolella ei
saa olla putken läpivientejä eikä putkiliitoksia. Säiliöiden on oltava ilmatiiviisti  suljettavia5/

ja sulkulaitteet on voitava peittää lukittavalla suojuksella.

3.3.2 Kohdissa 3.1.3 ja 3.1.4 mainittujen aineiden kuljetukseen tarkoitetut säiliöt saavat olla
myös alakautta tyhjennettäviä. Kohdassa 3.1.3 mainittujen aineiden, lukuunottamatta
aineluettelon kohdan 33 aineita, kuljetukseen tarkoitettujen säiliöiden on oltava ilmatiiviis-
ti  suljettavia.5/

3.3.3 Jos kohtien 3.1.1, 3.1.2 tai 3.1.3 aineiden, lukuunottamatta aineluettelon kohdan 33 aineita,
kuljetukseen tarkoitetut säiliöt on varustettu varoventtiilillä, varoventtiilin ja säiliön
sisäpuolen väliin on sijoitettava murtolevy. Murtolevyn ja varoventiilin sijoituksen tulee
olla turvatekniikan keskuksen hyväksymän tarkastuslaitoksen hyväksymä. Jos kohdassa
3.1.4 mainittujen aineiden kuljetukseen tarkoitetut säiliöt on varustettu varoventtiilillä tai
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paineentasauslaitteella, näiden on täytettävä kohtien 1.3.5 - 1.3.7 vaatimukset. Mikäli
aineluettelon kohdan 33 aineiden kuljetukseen tarkoitetut säiliöt on varustettu varoventtiilil-
lä, on näiden täytettävä kohtien 1.3.6 ja 1.3.7 vaatimukset. Säiliöissä, jotka on tarkoitettu
kohdan 3.1.4 enintään 61 °C leimahduspisteen omaavien aineiden kuljetukseen ja joissa ei
ole suljettavaa paineentasauslaitetta, on paineentasauslaitteessa oltava liekinestin tai
säiliöiden on oltava räjähdyspaineenkestäviä.

3.3.4 Jos säiliössä on ei-metallinen vuoraus (sisävuoraus), sen on oltava niin suunniteltu, ettei
sähköstaattinen varaus voi aiheuttaa syttymisvaaraa.

Aineluettelon kohdan 61 c) aineiden kuljetukseen tarkoitettujen säiliöiden alatyhjennysjär-
jestelmä voi koostua ulkopuolisesta putkesta, jossa on sulkulaite, jos alatyhjennysjärjestel-
mä on valmistettu muokattavasta metallista. 

3.4 Rakennetyypin hyväksyminen

Ei erityismääräyksiä.

3.5 Tarkastukset

3.5.1 Kohdissa 3.1.1, 3.1.2 ja 3.1.3 mainittujen aineiden kuljetukseen tarkoitetuille säiliöille on
tehtävä vesipainekoe ensimmäisen kerran ja määräajoin vähintään 0,4 MPa (4 bar)
(ylipaine) paineella.

3.5.2 Kohdassa 3.1.4 mainittujen aineiden kuljetukseen tarkoitetuille säiliöille on tehtävä vesi-
painekoe ensimmäisen kerran ja määräajoin kohdassa 1.2.4 säiliöiden mitoitukseen
määrätyllä suunnittelupaineella.

3.5.3 Aineluettelon kohdan 3 b) bensiinin kuljetukseen tarkoitettuja säiliövaunujen yli- ja ali-
paineventtiilien moitteeton toiminta ja höyryn johtamiseen käytettävien yhdyslinjojen tiiviys
tulee tarkastaa kohdan 1.5.3 tarkoittaman varusteiden tiiviystarkastuksen yhteydessä.
Höyryn johtamiseen käytettävien yhdyslinjojen tiiviystarkastus on suoritettava ilmalla
vähintään 0,1 bar:n koepaineella.

3.6 Merkintä

Ei erityismääräyksiä.

3.7 Käyttö

3.7.1 Kohdissa 3.1.1, 3.1.2 ja 3.1.3 mainittujen aineiden, lukuunottamatta aineluettelon 33
aineita, kuljetukseen tarkoitettujen säiliöiden on kuljetuksen aikana oltava ilmatiiviisti /5

suljetut. Kohdissa 3.1.1 ja 3.1.2 mainittujen aineiden kuljetukseen tarkoitettujen säiliöiden
sulkulaitteiden on oltava peitetyt lukitulla suojuksella.

3.7.2 Aineluettelon kohtien 11, 12, 14 - 19, 27, 32 ja 41 aineiden kuljettamiseen hyväksyttyjä
säiliövaunuja ei saa käyttää ravinto- ja nautintoaineiden eikä rehujen kuljettamiseen.

3.7.3 Asetaldehydiä (aineluettelon kohta 1 a)) saa kuljettaa alumiiniseoksista valmistetuissa
säiliöissä ainoastaan silloin, kun niitä käytetään yksinomaan tämän aineen kuljetukseen ja
kun asetaldehydi on hapotonta.
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3.7.4 Aineluettelon kohdan 3 b) huomautuksessa mainittua bensiiniä saa myös kuljettaa säiliöis-
sä, jotka on mitoitettu kohdan 1.2.4.1 mukaisesti ja joissa on kohdan 1.3.5 mukaiset
varusteet.

3.7.5 Aineluettelon kohdan 3 b) bensiinin kuljetuksessa, kuormauksessa ja purkamisessa on
lisäksi sovellettava seuraavia määräyksiä:

3.7.5.1 Säiliövaunuja, joilla toimitetaan bensiiniä jakeluasemille tai varastoille, joissa on käytettä-
vissä höyryn välivarastointi, on käytettävä siten, että ne ottavat vastaan ja pidättävät jakelu-
asemien tai varastoiden säiliöistä säiliövaunun täytön yhteydessä syrjäytyvät höyryt.

Säiliövaunun täytön yhteydessä syrjäytyvä höyry on johdettava höyrytiivistä yhdyslinjaa
pitkin talteenottoyksikköön varastolla tapahtuvaa uudelleenkäyttöä varten.

3.7.5.2 Tyhjennettäessä säiliövaunusta bensiiniä jakeluasemien säiliöihin on säiliöön syntyvä höyry
johdettava höyrytiivistä yhdyslinjaa pitkin takaisin säiliövaunuun, jolla bensiini on toimitet-
tu. Tällöin tyhjennys on sallittua ainoastaan, jos kyseiset laitteet ovat paikallaan ja toimivat
moitteettomasti. Mitä edellä on todettu kuorman purkamisesta jakeluaseman säiliöön,
koskee se myös kuorman purkamista varaston höyryn välivarastointiin käytettäviin
kiinteäkattoisiin säiliöihin.

3.7.5.3 Säiliövaunu, jossa kuljetetaan tai on kuljetettu bensiiniä, on täytön ja tyhjennyksen jälkeen
suljettava tiiviisti ja siten, ettei bensiinihöyryjä vapaudu ulkoilmaan paineentasauslaitteesta
tapahtuvaa vapautumista lukuunottamatta siihen asti, kunnes säiliö täytetään uudelleen
varastolla.

3.7.5.4 Täytettäessä säiliövaunua bensiinillä yläkautta on lastausvarren pää pidettävä lähellä säiliön
pohjaa bensiinin kuohumisen estämiseksi.

3.7.5.5 Jos säiliövaunua käytetään bensiinikuorman tyhjentämisen jälkeen muiden tuotteiden
kuljettamiseen ja ellei höyryn talteenotto tai välivarastointi ole mahdollista, saa säiliön
tuulettaa sellaisella alueella, jolla päästöillä ei todennäköisesti ole merkittävää vaikutusta
ympäristöön tai terveyteen.

3.8 Siirtymäkauden määräykset

3.8.1 Reunanumeron 301 kohtien 32 ja 33 aineiden kuljetukseen tarkoitettuja säiliövaunuja, jotka
on valmistettu ennen 1 päivää tammikuuta 1995 voimassa olleiden tämän lisäyksen
määräysten mukaisesti, mutta jotka eivät kuitenkaan täytä 1 päivänä tammikuuta 1995
voimaantulleita määräyksiä, saa käyttää 31 päivään joulukuuta 2002 saakka.

Ennen 1 päivää tammikuuta 1995 valmistettuja säiliövaunuja, jotka on tarkoitettu reu-
nanumeron 301 kohdan 61 aineiden kuljetukseen, ja jotka eivät täytä 1 päivänä tammikuuta
1995 voimaantulleita määräyksiä, saa käyttää 31 päivään joulukuuta 2004 saakka.

3.8.2 Ennen 1 päivää tammikuuta 1997 valmistettuja säiliövaunuja, jotka eivät täytä kohtien 3.3.3
ja 3.3.4 määräyksiä, mutta jotka on valmistettu ennen tätä päivämäärää voimassa olleiden
määräysten mukaisesti, saa käyttää edelleen.

3.8.3 Seuraavat siirtymäkauden määräykset koskevat aineluettelon kohdan 3 b) bensiinin
kuljetusta:

3.8.3.1 Kohtaa 3.7.5 on sovellettava 1 päivän heinäkuuta 1996 jälkeen käyttöönotettuihin säi-
liövaunuihin sekä ennen 1 päivää heinäkuuta 1996 käyttöönotettuihin säiliövaunuihin 1
päivästä tammikuuta 1999 lukien ellei kohdista 3.8.3.2 ja 3.8.3.3 muuta johdu.
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Kohtaa 3.7.5 ei sovelleta mittatikkujen avulla suoritettavista mittauksista aiheutuviin höyry-
päästöihin ennen 1 päivää tammikuuta käyttöönotettujen säiliövaunujen osalta.

3.8.3.2 Kohtaa 3.7.5.1 on sovellettava täytettäessä säiliövaunuja varastoilla, jotka on otettu
käyttöön 1 päivä heinäkuuta 1996 jälkeen, lukuunottamatta uusia varastoja, joissa bensiinin
vuotuinen läpivirtaus on alle 5 000 tonnia, jos varasto sijaitsee etäällä asutuksesta olevalla,
kooltaan vähäisellä saarella.

Täytettäessä säiliövaunuja varastoilla, jotka on otettu käyttöön ennen 1 päivää heinäkuuta
1996, kohtaa 3.7.5.1 on sovellettava seuraavasti:

a) varastoilla, joiden bensiinin vuotuinen läpivirtaus on yli 150 000 tonnia, 1 päivästä
tammikuuta lukien;

b) varastoilla, joiden bensiinin vuotuinen läpivirtaus on yli 25 000 tonnia mutta enintään
150 000 tonnia, 1 päivästä tammikuuta 2002 lukien;

c) varastoilla, joiden bensiinin vuotuinen läpivirtaus on yli 10 000 tonnia mutta enintään
25 000 tonnia, 1 päivästä tammikuuta 2005 lukien.

3.8.3.3 Kohtaa 3.7.5.2 on sovellettava purettaessa säiliövaunuja jakeluasemien säiliöihin jakelu-
asemilla, jotka on otettu käyttöön 1 päivä heinäkuuta 1996 jälkeen.

Tyhjennettäessä säiliövaunuja jakeluasemien säiliöihin jakeluasemilla, jotka on otettu
käyttöön ennen 1 päivää heinäkuuta 1996, kohtaa 3.7.5.2 on sovellettava seuraavasti:

a) jakeluasemilla, joiden bensiinin vuotuinen läpivirtaus on yli 1 000 m  tai jotka ovat3

pysyvänä asuin- tai työtilana käytettävässä rakennuksessa tai kiinteässä yhteydessä
tällaiseen rakennukseen, 1 päivästä tammikuuta 1999 lukien;

b) jakeluasemilla, joiden bensiinin vuotuinen läpivirtaus on yli 500 m  mutta enintään3

1 000 m , 1 päivästä tammikuuta 2002 lukien;3

c) kaikilla jakeluasemilla, jollei niiden bensiinin vuotuinen läpivirtaus ole alle 100 m ,3

1 päivästä tammikuuta 2005 lukien, ellei alueellinen ympäristökeskus ole valtioneu-
voston päätöksen (bensiinin varastoinnista ja jakelusta aiheutuvien haihtuvien
orgaanisten yhdisteiden päästöjen rajoittaminen) mukaisesti jakeluasemalle erikseen
myöntänyt poikkeusta.
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