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Liikenne- ja viestintäministeriön ilmoitus
ihmishengen turvallisuudesta merellä vuonna 1974 tehtyyn kansainvälisen yleissopi-
muksen liitteen II-1, II-2, III ja XI-1 lukuun sekä eräisiin edellä mainittuun yleisso-

pimukseen liittyviin säännöstöihin tehdyistä muutoksista

Liikenne- ja viestintäministeriö ilmoittaa, että ihmishengen turvallisuudesta merellä
vuonna 1974 tehdyn kansainvälisen yleissopimuksen (SopS 11/1981) liitteen lukuun II-2
ja III, mainitun yleissopimuksen liitteeseen liittyvään kansainväliseen paloturvallisuusjär-
jestelyjä koskevaan säännöstöön (FSS-säännöstöön) Kansainvälisen merenkulkujärjestön
meriturvallisuuskomitean päätöslauselmilla MSC.404(96) ja MSC.403(96) Lontoossa 19
päivänä toukokuuta 2016 tehdyt muutokset, mainitun yleissopimuksen liitteen II-1, II-2 ja
XI-1 lukuun, mainitun yleissopimuksen liitteeseen liittyvään FSS-säännöstöön Kansain-
välisen merenkulkujärjestön meriturvallisuuskomitean päätöslauselmilla MSC.409(97) ja
MSC.410(97) Lontoossa 25 päivänä marraskuuta 2016 tehdyt muutokset, mainitun yleisso-
pimuksen liitteen II-1 ja III lukuun, mainitun yleissopimuksen liitteeseen liittyviin kaasua
tai muuta matalan leimahduspisteen polttoainetta käyttäviä aluksia koskevaan kansainväli-
seen turvallisuussäännöstöön (IGF-säännöstöön), vuoden 1994 suurnopeusalusten turvalli-
suudesta annettuun säännöstöön (vuoden 1994 HSC-säännöstöön), vuoden 2000 suurnope-
usalusten turvallisuudesta annettuun säännöstöön (vuoden 2000 HSC-säännöstöön), kan-
sainväliseen hengenpelastuslaitesäännöstöön (LSA-säännöstöön) Kansainvälisen meren-
kulkujärjestön meriturvallisuuskomitean päätöslauselmilla MSC.421(98), MSC.422(98),
MSC.423(98), MSC.424(98) ja MSC.425(98) Lontoossa 15 päivänä kesäkuuta 2017 tehdyt
muutokset sekä mainitun yleissopimuksen liitteeseen liittyvään vuoden 2010 palokoesään-
nöstöön (FTP-säännöstöön) Kansainvälisen merenkulkujärjestön meriturvallisuuskomite-
an päätöslauselmalla MSC.437(99) Lontoossa 25 päivänä toukokuuta 2018 tehdyt muutok-
set tulevat voimaan 1 päivänä tammikuuta 2020 niin kuin niistä on sovittu.

Valtioneuvosto on hyväksynyt muutokset 16 päivänä toukokuuta 2019.

Helsingissä 5 päivänä joulukuuta 2019

Liikenne- ja viestintäministeri Sanna Marin

Hallitusneuvos Katja Viertävä

(Muutokset ovat kokonaisuudessaan nähtävinä ja saatavissa Liikenne- ja viestintäviras-
ton kotisivuilla osoitteessa www.traficom.fi sekä Liikenne- ja viestintävirastossa,

joka antaa niistä myös tietoja suomeksi ja ruotsiksi.)


