
Oikaisuja Suomen Säädöskokoelmaan

Suomen säädöskokoelmaan n:o 312/2005
(Liikenne- ja viestintäministeriön asetus vaarallisten aineiden kuljetuksesta tiellä)

Sivulla 1053 kohdan 1.1.3.6.3 taulukon kuljetuskategoriassa 0 luokan 8 kohdalla on:
UN 2215

pitää olla:
UN 2215 (MALEIINIHAPPOANHYDRIDI, SULASSA MUODOSSA)

Sivulla 1103 kohdan 2.2.62.1.11.2 ensimmäinen kappale on:
Lääketieteelliset tai kliiniset jätteet, joissa kohtuullisen varmasti voidaan olettaa, että ne eivät sisällä tartuntavaarallisia
aineita, on luokiteltava YK-numeroon 3291.

pitää olla:
Lääketieteelliset tai kliiniset jätteet, joilla kohtuullisen varmasti voidaan olettaa olevan pieni todennäköisyys, että ne
sisältävät tartuntavaarallisia aineita, on luokiteltava YK-numeroon 3291.

Sivuilla 1112 – 1431 A-taulukon sarakkeiden (10) ja (11) yläotsikossa on:
UN-säiliöt ja

pitää olla:
UN-säiliöt ja irtotavarakontit

Sivulla 1400 A-taulukon viimeisellä rivillä vasemman puoleisen sarakkeen (1) YK-nro on:
3287

pitää olla:
3288

Sivulla 1479 kohdan 4.1.1 huomautus on:
HUOM:Tämän kohdan 4.1.1 yleisiä säännöksiä sovelletaan luokan 2, 6.2 ja 7 aineille vain, jos niin on kohdissa 4.1.6.1
(luokka 2), 4.1.8.2 (luokka 6.2) ja 4.1.9.1.5 (luokka 7) sekä kohdan 4.1.4 sovellettavissa pakkaustavoissa (luokan 2 aineille
pakkaustavat P201 ja P202 sekä luokan 6.2 aineille pakkaustavat P620, P621, P650, IBC620 ja LP621) on ilmoitettu.

pitää olla:
HUOM:Tämän kohdan 4.1.1 yleisiä säännöksiä sovelletaan luokan 2, 6.2 ja 7 aineille vain, jos niin on kohdissa 4.1.8.2
(luokka 6.2) ja 4.1.9.1.5 (luokka 7) sekä kohdan 4.1.4 sovellettavissa pakkaustavoissa (luokan 2 aineille pakkaustapa P201
sekä luokan 6.2 aineille pakkaustavat P620, P621, IBC620 ja LP621) on ilmoitettu.

Sivulla 1519 kohdan 4.1.6.4 viimeinen lause on:
..., ellei kohdan 6 2 1 5 mukaista pakollista käyttöönottotarkastusta ja -testausta ole tehty.

pitää olla:
..., ellei kohdan 6 2 1.6 mukaista pakollista määräaikaistarkastusta ja -testausta ole tehty.

Sivulla 1532 kohdan 4.5.1.1 seitsemännellä rivillä on:
.. kohdan 9.1.2.1.5 mukaiseen...

pitää olla:
.. kohdan 9.1.3.5 mukaiseen...

Sivulla 1542 kohdan 6.1.5.3.1 taulukon toinen sarake kohdassa (d) on:
Kaksi

(kaksi pudotusta jokaisella säkillä)

pitää olla:

Kolme
(kaksi pudotusta jokaisella säkillä)

Sivulla 1543 kohdan 6.1.5.7.2 toinen rivi on:
kohdan 6.1.5.2.5 mukaisesti tai HMW-polyeteenipakkausten ollessa kyseessä

pitää olla:

kohdan 6.1.5.2.5 mukaisesti tai polyeteenipakkausten ollessa kyseessä

Sivulla 1543 kohdan 6.1.5.7.3 neljäs rivi on:
HMW-polyeteenipakkauksille kokeen saa tehdä bentseenin, tolueenin tai ksyleenin

pitää olla:

polyeteenipakkauksille kokeen saa tehdä bentseenin, tolueenin tai ksyleenin


