
Oikaisuja Suomen Säädöskokoelmaan

Suomen säädöskokoelmaan n:o 537/2013
(Liikenne- ja viestintäministeriön asetus vaarallisten aineiden kuljetuksesta tiellä)

Sivulla 3, johtolause riveillä 21 ja 22 on:
..., kohdat 6.8.2.1.19 ja 6.8.2.1.20, jolloin nykyiset alaviitteet 5 – 14 siirtyvät alaviitteiksi 6 - 15,...

Pitää olla:
..., kohdat 6.8.2.1.19, 6.8.2.1.20, jolloin nykyiset alaviitteet 5 – 15 siirtyvät alaviitteiksi 6 – 16,...

Sivulla 3, johtolause rivillä 36 on:
6.8.2.4.6 ja 6.8.3.5.10 asetuksessa 1018/2013, ja

Pitää olla:
6.8.2.4.6 ja 6.8.3.5.10 asetuksessa 1018/2011, ja

Sivulla 3, johtolause rivillä 6 on:
..., kohdan 6.2.2.7.2 alakohta (a), jolloin luvun 6.2 nykyiset alaviitteet 1 – 4 siirtyvät alaviitteiksi 2 – 5,...

Pitää olla:
..., kohdan 6.2.2.7.2 alakohta (a), jolloin luvun 6.2 nykyiset alaviitteet 2 – 4 siirtyvät alaviitteiksi 3 – 5,...

Sivulla 4, lisätään seuraava esityöviittaus:
Komission direktiivi 2012/45/EU (32012L0045); EUVL N:o L 332, 4.12.2012, s. 18

Sivulla 61, kohdan 3 3 1 erityismääräyksen 188 alakohdan (e) kuudes rivi on:
jotka eivät voi saada aikaan vaarallisista lämmön kehittymistä. Kun

Pitää olla:
jotka eivät voi saada aikaan vaarallista lämmön kehittymistä. Kun

Sivulla 65, kohdan 3 3 1 erityismääräys 361, viimeinen kappale ennen huomautusta, viimeinen rivi on:
vastaavaan suojan.

Pitää olla:
vastaavan suojan.

Sivulla 106, kohdan 4.1.4.1 pakkaustavan P114(b), ulkopakkaukset, tynnyrit, muovit on:
muovit (1H2)

Pitää olla:
muovit (1H1, 1H2)

Sivulla 153, kohdan 4.2.5.2.6, UN-säiliön soveltamisehto T50, alaotsikkorivin viimeinen sarake on:
Enimmäistäyttöaste

Pitää olla:
Enimmäistäyttösuhde

Sivulla 153, kohdan 4.2.5.2.6, UN-säiliön soveltamisehtoT50, alaviite c on:
c UN 3500, 3501, 3502, 3502, 3503, 3504 ja 3505 aineille on käytettävä paineellisen kemikaalin täyttöastetta kaasun
enimmäistäyttöasteen sijasta.

Pitää olla:
c UN 3500, 3501, 3502, 3502, 3503, 3504 ja 3505 aineille on käytettävä täyttöastetta enimmäistäyttösuhteen sijasta.

Sivulla 164, kohdan 5.5.3.1.3 viimeinen virke on:
konttien jäähdytystarkoituksissa käytettäviin vaarallisiin aineisiin.

Pitää olla:
konttien jäähdytys- tai suoja-aineina käytettäviin vaarallisiin aineisiin.

Sivulla 167, kohdan 6.1.5.2.6 ensimmäinen kappale on:
6.1.5.2.6 Polyeteenistä valmistettujen kohdassa 6.1.4.8 tarkoitettujen tynnyreiden ja kanistereiden sekä tarvittaessa

kohdassa 6.1.4.21 tarkoitettujen yhdistettyjen pakkausten kemiallisen yhteensopivuuden täyttönesteille saa
testata kohdassa 4.1.1.19 tarkoitetuilla rinnastettavilla standardinesteillä (ks. kohta 6.1.6) seuraavasti:

Pitää olla:
6.1.5.2.6 Polyeteenistä valmistettujen kohdassa 6.1.4.8 tarkoitettujen tynnyreiden ja kanistereiden sekä tarvittaessa

kohdassa 6.1.4.19 tarkoitettujen yhdistettyjen pakkausten kemiallisen yhteensopivuuden täyttönesteille saa
testata kohdassa 4.1.1.21 tarkoitetuilla rinnastettavilla standardinesteillä (ks. kohta 6.1.6) seuraavasti:


