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LIITE B

OSA II

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

 LUOKKA 1.  RÄJÄHTEET

Yleistä

(Vain osan I yleismääräyksiä sovelletaan)

11 000-
11 099

1. Kuljetustapa

11 100-
11 107

Kokokuorma

11 108 (1) Yhteensopivuusryhmään L kuuluvia räjähteitä saa kuljettaa vain kokokuormana.

(2) Vaarallisuusluokkien 1.1, 1.2 tai 1.5 räjähteitä saa kuljettaa suurkonteissa vain
kokokuormana.

11 109-
11 117

Kuljettaminen kontissa

11 118 Jos pienkontti täyttää ajoneuvon korista annetut määräykset, ei ajoneuvon korin tarvitse
täyttää näitä määräyksiä. Kuitenkaan pienkonttien, joita kuljetetaan ajoneuvossa, jonka
kuormalava täyttää vaaditut eristys- ja lämpöeristysominaisuudet, ei tarvitse täyttää sanottuja
vaatimuksia.

11 119-
11 199

2. Kuljetusvälinettä ja sen varusteita koskevat erityismääräykset

11 200-
11 203

Ajoneuvotyypit

11 204 Tämän liitteen tarkoitusta varten luokan 1 räjähteitä kuljettavat kuljetusyksiköt luokitellaan
seuraavasti:

(1) "Tyyppi I":

Ajoneuvon tulee olla joko umpinainen tai peitetty. Kuormapeitteen on oltava vesitiivis ja
valmistettu vaikeasti syttyvästä aineesta. Sen on oltava kiinnitetty siten, että se peittää
kuormatilan kaikki sivut ja yltää vähintään 20 cm kuormatilan kaikkien laitojen päälle. Se
pidetään paikallaan kiinnityslaitteilla.

(2) "Tyyppi II": moottorin polttonesteen leimahduspisteen on oltava vähintään 55 EC. (a)
Yleistä

Ajoneuvon tulee olla joko umpinainen tai peitetty. Korin on oltava kiinteästi
rakennettu siten, että se riittävästi suojaa kuljetettavia tuotteita. Kuormatilan lattian
ja etuseinän on oltava yhtenäinen. Peitetyn ajoneuvon tulee täyttää "tyypin I"
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peittämistä koskevat määräykset.

O  -O -luokkaan  kuuluvan perävaunun kuuluessa kuljetusyksikköön tulee3 4
*

perävaunun kiinnityslaitteen olla helposti irrotettava ja vahva. Se on oltava liitetty
tehokkaaseen jarrujärjestelmään, joka vaikuttaa kaikkiin pyöriin ja joka toimii
vetoajoneuvon käyttöjarrujen kautta ja joka pysäyttää perävaunun automaattisesti
kiinnityslaitteen rikkoutuessa.

HUOM: Viimeinen momentti koskee vain VAK-liikennettä.

* Ks. ajoneuvojen rakenteesta ja varusteista annetun asetuksen 9 §. 

(b) Moottori ja pakokaasujärjestelmä

Moottorin ja pakokaasujärjestelmän on oltava lisäyksen B.2 reunanumeron 220 533
ja 220 534 mukaiset. 

(c) Polttonestesäiliö

Polttonestesäiliön on oltava lisäyksen B.2 reunanumeron 220 532 mukainen.

(d) Ohjaamo

Ohjaamon rakenneaineen on oltava lisäyksen B.2 reunanumeron 220 531 (1)
mukainen.

Lämmityslaitteiden on oltava lisäyksen B.2 reunanumeron 220 536 mukaiset. 

(3)  "Tyyppi III": 

joka täyttää sen lisäksi, mitä "tyypille II" on määrätty umpinaisesta ajoneuvosta, lisäksi
seuraavat koria koskevat vaatimukset:

(a) Korin tulee olla umpinainen ja sen pinnan yhtenäinen. Kori on rakennettava
kiinteästi vaikeasti syttyvästä rakenneaineesta siten, että se riittävästi suojaa
kuljetettavia tuotteita. Sisäpinnassa ei saa käyttää kipinöintiä aiheuttavia aineita.
Korin eristys- ja lämpöeristysominaisuuksien tulee olla vähintään samoja kuin
seinällä, joka on 10 mm paksulla paloakestävällä puulla vuorattu metallinen
ulkoseinä, tai korin rakenteen tulee olla sellainen, että se varmistaa, ettei liekki
pääse tunkeutumaan seinämän läpi eikä sisäseinämäpinnan minkään kohdan
lämpötila ylitä 120 EC 15 minuutin kuluessa sellaisen palon syttymisestä, joka
todennäköisesti on aiheutunut ajoneuvon toiminnasta.

(b) Kori on varustettava tiiviisti sulkeutuvin, lukittavin ovin. Ne on sijoitettava ja
valmistettava siten, että liitokset ovat osittain päällekkäin. 

Erityismääräykset tietyn tyyppisille ajoneuvoille

11 205 (1)  Räjähteillä kuormattuja perävaunuja, jotka täyttävät ajoneuvotyypeille II ja III asetetut
vaatimukset, saa vetää moottoriajoneuvolla, joka ei täytä näitä määräyksiä. Vetoajoneuvon,
johon kytketään ajoneuvotyypeille II ja III asetetut vaatimukset täyttävä puoliperävaunu, on
täytettävä nämä määräykset.

(2)  Kuljettamiseen kontissa on sovellettava rn 10 118 (3) ja 11 118. Kohtien 2E, 4E, 8E, 26E
ja 29E jauhemaisia aineita ja kohtien 9E, 21E ja 30E ilotulitusvälineitä sisältävän kontin
lattian pinnan tai peitteen tulee olla ei-metallinen. 

(3)  Jos luokan 1 räjähteitä kuljetetaan tyypin III kuljetusyksikön edellyttämiä määriä
kontissa satama-alueelle tai satama-alueelta, rautatieterminaaliin tai rautatieterminaalista tai
lentokentälle tai lentokentältä osana useampaa kuljetusmuotoa koskevaa kuljetusta, tyypin
II kuljetusyksikköä saa käyttää edellyttäen, että kuljetettava kontti täyttää IMDG-koodin,
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RID:n tai ICAO-TI:n soveltuvat määräykset.

11 206-
11 209

Ajoneuvon korissa käytettävät rakenneaineet

11 210 Ajoneuvon korin rakenteissa ei saa käyttää rakenneaineita, jotka voivat muodostaa vaarallisia
yhdisteitä kuljetettavien aineiden kanssa [ks. myös reunanumero 11 204 (3)].

11 211-
11 250

Sähkölaitteet

11 251 (1) Sähköisen valaistusjärjestelmän nimellisjännite saa olla enintään 24 V.

(2) Tyyppeihin II ja III kuuluvien kuljetusyksikköjen tulee täyttää seuraavat vaatimukset:

(a) Akkujen on oltava riittävästi suojattuja kolarin varalta ja niiden navat on suojattava
sähköisesti eristävällä suojauksella.

(b) Kuormatilassa olevan sisävalaistusjärjestelmän tulee olla pölytiivis (vähintään IP
54 tai vastaava) tai jos kyse on yhteensopivuusryhmästä J, luokkaa Exd (vähintään
IP 65 tai vastaava). Katkaisija on sijoitettava kuormatilan ulkopuolelle.

11 252-
11 259

Muut varusteet

11 260 -

HUOM. Kansainvälisissä ADR-kuljetuksissa tulee 1 päivä tammikuuta 1997 lähtien olla
lisäksi erityisesti seuraavat varusteet (ks. myös rn 10 260 HUOM.2):

(1) Reunanumerossa 10 260 (d) iii) mainittuja varusteita ei tarvitse olla.

(2) Reunanumerossa 10 260 (d) i) mainittuja varusteita ei tarvitse olla, lukuunottamatta:

kahta varoitusliiviä ja kahta taskulamppua.  

11 261-
11 260

Liukuesteet

11 270 Milloin sää tai keli sitä edellyttää on reunanumerossa 11 204 tarkoitetussa tyypin II tai III
ajoneuvon renkaat, paripyörien toisia pyöriä lukuun ottamatta varustettava nastoin,
lumiketjuin tai vastaavin liukuestein, jotka eivät oleellisesti vahingoita tienpintaa.

HUOM: Tämä reunanumero koskee vain VAK-liikennettä.

11 271-
11 281

Ajoneuvon hyväksyminen

11 282 Reunanumeron 10 282 määräykset koskevat tyyppiin II ja III kuuluvia kuljetusyksikköjä.

11 283-
11 299
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3. Yleiset toimintaohjeet

11 300-
11 310

Ajoneuvon miehitys

11 311 

(1) -

(2) -

(3) -

HUOM: Kansainvälistä ADR-liikennettä koskevat seuraavat määräykset:

(1) Jokaisessa kuljetusyksikössä on oltava kuljettajan apulainen. Mikäli kansalliset
määräykset edellyttävät, jäsenvaltion toimivaltainen viranomainen voi edellyttää, että
ajoneuvossa on mukana hyväksytty virkamies kuljetuksensuorittajan laskuun.

(2) Kohdan (1) ensimmäistä lausetta ei sovelleta kahden tai useamman ajoneuvon
muodostamiin saattueisiin, mikäli saattueen ensimmäisessä ja viimeisessä ajoneuvossa on
kuljettajan apulainen.  

(3) Kuljettajan apulaista ei edellytetä kuljetettaessa kohdan 43E esineitä ja välineitä, YK-
numero 0336, tyypin I kuljetusyksikössä. 

11 312-
11 314

Erityinen kuljettajakoulutus

11 315

Kuljettajan koulutuksesta ks. ADR-ajolupa-asetus.

11 316-
11 320

Ajoneuvon valvonta

11 321 Reunanumeron 10 321 määräyksiä sovelletaan räjähdekuljetuksissa vain, kun ajoneuvossa
kuljetettavan räjähdysaineen kokonaismassa on yli 50 kg. Ilkivallan estämiseksi sekä
kuljettajan ja toimivaltaisten viranomaisten hälyttämiseksi räjähteiden vuotaessa tai palaessa
on edellä mainittujen räjähteiden oltava lisäksi jatkuvan silmälläpidon alaisia. Määräys ei
koske kohdan 91E tyhjiä, puhdistamattomia pakkauksia.

11 322-
11 353

Avotulen teon kieltäminen

11 354 Avotulen teko on kielletty ajoneuvossa, jossa kuljetetaan luokan 1 räjähteitä ja ajoneuvon
välittömässä läheisyydessä sekä kuormauksen ja purkamisen yhteydessä. 

11 355-
11 399
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4. Kuormausta, purkamista ja tavaran käsittelyä koskevat erityismääräykset

11 400

Kuljetettavan vaarallisen aineen määrän rajoittaminen

11 401 Yhdessä kuljetusyksikössä kuljetettavien räjähdysaineiden kokonaisnettomassa kilogram-
moina (tai esineiden tai välineiden sisältämä räjähdysaineen kokonaisnettomassa) on rajoi-
tettu alla olevan taulukon mukaisesti (ks. myös reunanumero 11 403, yhteenkuormaus-
kiellot).

Suurin sallittu kokonaisnettomassa kilogrammoina yhtä kuljetusyksikköä kohti:

Vaaralli- 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 ja 1.6
suusluo
k-ka

Kohta 01E 1E- 13E-25E 26E-34E 35E- 46E, 47E 48E, 91E

Kuljetus-  
yksikkö

12E 45E 49E, 50E

Tyyppi I 1,25     50      50       50 300*/ Rajoitta-        50 Rajoitta-
maton maton

Tyyppi II 6,25  1 000   3 000    5 000 15 000 Rajoitta-     5 000 Rajoitta-
maton maton

Tyyppi 18,75 15 000  15 000   15 000 15 000 Rajoitta-    15 000 Rajoitta-
III  maton maton

*/ YK-numero 0336: 3 000 kg (4 000 kg kuljetusyksikössä, jossa on perävaunu).

11 402 Luokan 1 räjähteiden ollessa kuormattu yhteen kuljetusyksikköön reunanumeron 11 403
yhteenkuormauskieltojen mukaisesti katsotaan kuorman kuuluvan vaarallisimpaan
vaarallisuusluokkaan (seuraavassa järjestyksessä 1.1, 1.5, 1.2, 1.3, 1.6, 1.4). 

Kuljetettaessa samassa kuljetusyksikössä kohdan 48E aineita yhdessä vaarallisuusluokan
1.2 räjähteiden kanssa katsotaan kuorman kuuluvan vaarallisuusluokkaan 1.1.

Ajoneuvoa koskevat yhteenkuormauskiellot

11 403 (1) Räjähteitä sisältäviä kolleja, jotka on varustettu mallien 1, 1.4, 1.5 tai 1.6 mukaisilla
varoituslipukkeilla ja jotka kuuluvat eri yhteensopivuusryhmiin, ei saa kuormata yhdessä
samaan ajoneuvoon, ellei yhteensopivuusryhmien yhteenkuormaus ole sallittu seuraavassa
taulukossa.
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  Kollit, jotka sisältävät yhteensopivuusryhmän B esineitä ja välineitä ja yhteensopivuusryhmän D1/

esineitä 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.

  Erilaisia 1.6 N luokitustunnuksen alaisia esineitä ja välineitä voidaan kuljettaa yhdessä 1.6 N2/

luokitustunnuksen alaisina esineinä ja välineinä vain, mikäli kokein tai vastaavasti on osoitettu, ettei
esineiden ja välineiden välillä esiinny lisävaaraa, joka voi aiheuttaa räjähdyksen. Muussa tapauksessa
niitä on käsiteltävä kuten 1.1 vaarallisuusluokan esineitä ja välineitä.

/ Kuljetettaessa yhdessä yhteensopivuusryhmän N esineitä ja välineitä yhteensopivuusryhmien C , D tai E3

aineiden, esineiden ja välineiden kanssa, katsotaan yhteensopivuusryhmän N esineillä ja välineillä olevan
samat ominaisuudet kuin yhteensopivuusryhmllä D.  

 Yhteensopivuusryhmään L kuuluvia räjähteitä sisältäviä kolleja saa kuormata samaan ajoneuvoon4/

sellaisten kollien kanssa, joissa on tähän samaan yhteensopivuusryhmään kuuluvia saman tyyppisiä
räjähteitä.

Yhteensop A B C D E F G H J L N S
i-

vuusryhmä

A X

B X X
1/

C X X X X ,  X2/  3/

D X X X X , X
1/ 2/  3/

E X X X X , X2/  3/

F X X

G X X X X X

H X X

J X X

L
4/

N , , , X2/  3/ 2/ 3/ 2/  3/ 2/

S X X X X X X X X X X

    X = yhteenkuormaus sallittu

(2) Kolleja, jotka on varustettu mallien 1, 1.4 (lukuunottamatta yhteensopivuusryhmää S), 1.5
tai 1.6 mukaisilla varoituslipukkeilla, ei saa kuormata samaan ajoneuvoon kollien kanssa, jotka
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on varustettu mallin no. 2, 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 7A, 7B, 7C, 8 tai 9 mukaisella
varoituslipukkeella.

11 404

Yhteenkuormauskiellot kontissa olevien aineiden kanssa

11 405 (1) Edellä reunanumerossa 11 403 annetut yhteenkuormauskiellot koskevat myös jokaisen
kontin sisältöä.

(2) Reunanumeron 11 403 määräykset koskevat myös kontissa olevia vaarallisia aineita ja
muita ajoneuvoon kuormattuja vaarallisia aineita riippumatta siitä, ovatko ne toisessa kontissa
tai useammissa konteissa.

11 406

Tavaran kuormaus- ja purkamispaikka

11 407 (1) Seuraavat toimenpiteet ovat kiellettyjä:

(a) Luokan 1 räjähteiden kuormaaminen tai purkaminen julkisilla paikoilla
asutusalueilla ilman toimivaltaisen viranomaisen lupaa;

(b) Luokan 1 räjähteiden kuormaaminen ja purkaminen julkisilla paikoilla
asumattomilla alueilla ilman toimivaltaiselle viranomaiselle annetua
ennakkoilmoitusta, paitsi jos tämä on turvallisuussyistä kiireellistä ja välttämätöntä.

(2) Jos jostakin syystä tavaraa on käsiteltävä julkisilla paikoilla, niin eri aineet ja esineet on
eroteltava toisistaan lipukkeiden mukaisesti.

11 408-
11 412

Ajoneuvon puhdistus ennen kuormausta

11 413 Ennen luokan 1 räjähteiden kuormausta tulee ajoneuvon kuormatila puhdistaa huolellisesti.

11 414-
11 499

5. Ajoneuvojen ja konttien käyttöä koskevat erityismääräykset

Merkintä ja lipukkeet

Lipukkeet

11 500 (1) Reunanumeron 10 500 määräysten lisäksi kuljetusyksikössä kuljetettaessa räjähteitä,
jotka on varustettu mallien 1, 1.4, 1.5 tai 1.6 mukaisilla varoituslipukkeilla, on
kuljetusyksikön molemmilla sivuilla ja takana oltava samanlainen varoituslipuke.
Kuljetettaessa useampaan yhteensopivuusryhmään kuuluvia räjähteitä ei varoituslipukkeissa
saa olla yhteensopivuusryhmän merkintää.

Enintään 1 000 kg (netto) räjähdekuljetuksissa voidaan kuljetusyksikkö merkitä edellä
mainitusta poiketen mallin 1 mukaisella lipukkeella eteen ja taakse.

HUOM: Viimeinen momentti koskee vain VAK-liikennettä.

(2) Mikäli kuljetusyksikössä kuljetetaan eri vaarallisuusluokkien räjähteitä, on
kuljetusyksikkö merkittävä vaarallisimman vaarallisuusluokan mukaan seuraavassa
järjestyksessä:

Vaarallisin on vaarallisuusluokka 1.1 ja vaarallisuus vähenee seuraavassa järjestyksessä 1.5,
1.2, 1.3, 1.6, 1.4 (vaarattomin). Mikäli kohdan 48E aineita kuljetetaan vaarallisuusluokan 1.2
räjähteiden kanssa, on kuljetusyksikkö merkittävä vaarallisuusluokan 1.1 mukaisesti.

(3) Kuljetusyksikkö on lisäksi merkittävä mallin no. 6.1 mukaisilla lipukkeilla kuljetettaessa
seuraavien kohtien ja seuraavilla YK-numeroilla varustettuja räjähteitä:

kohta 01E, YK-numero 0224;



N:o 526 1651

kohta 4E,  YK-numerot 0076 ja 0143;

kohta 21E, YK-numero 0018;

kohta 26E, YK-numero 0077;

kohta 30E, YK-numero 0019; ja

kohta 43E, YK-numero 0301.

(4) Kuljetusyksikkö on lisäksi merkittävä mallin no. 8 mukaisilla lipukkeilla kuljetettaessa
seuraavien kohtien ja seuraavilla YK-numeroilla varustettuja räjähteitä:

kohta 21E, YK-numerot 0015 ja 0018;

kohta 30E, YK-numerot 0016 ja 0019; ja

kohta 43E, YK-numero 0301 ja 0303.

(5) Kohtien (1) - (4) määräykset eivät koske kontteja, mikäli ne on merkitty reunanumeron
10 500 (9) mukaisesti.

(6)  Jos ajoneuvon koko ja rakenne on sellainen, ettei siinä ole riittävästi tilaa kiinnittää
kohdissa (1) - (4) määrättyjä lipukkeita, saa lipukkeiden kokoa pienentää sivunpituuteen 100
mm.

11 501-
11 508

Pysähtyminen huoltotoimenpiteitä varten

11 509 Mikäli räjähteitä kuljettava ajoneuvo joudutaan pysäyttämään yleisellä alueella kuormausta
tai purkamista varten, on etäisyys pysäköidystä ajoneuvosta oltava vähintään 50 m.

11 510-
11 519 

Saattueet

11 520 (1) Jos räjähteitä kuljetetaan saattueessa, tulee kuljetusyksikköjen välisten etäisyyksien olla
vähintään 50 m.

(2) Poliisi voi määrätä kuljetuksista saattueena.

11 521-
11 599

6. Siirtymäkauden määräykset 

11 600 Tyypin II kuljetusyksiköt, jotka ensimmäisen kerran rekisteröidään räjähteiden kuljetukseen,
tulee olla hyväksytty reunanumeron 10 282 mukaisesti 1 päivä heinäkuuta 1997 lähtien.
Tyypin II ajoneuvoille, jotka on rekisteröity ennen 1 päivä heinäkuuta 1997, edellä mainittu
vaatimus tulee voimaan 1 päivä tammikuuta 2005.   

11 601-
20 999


