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Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till 
lag om ändring av lagen om tryckbärande anordningar 

 
 

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL 

I denna proposition föreslås det att lagen 
om tryckbärande anordningar ska ändras.  

Det föreslås att lagen ska tillämpas på 
tryckbärande anordningar inom försvarsför-
valtningens verksamhetsområde. Lagen ska 
enligt förslaget innehålla en särskild bes-
tämmelse om övervakning av försvarsmak-
tens tryckbärande anordningar som utes-
lutande är avsedda för militärt bruk och 
tryckbärande anordningar som är fast in-
stallerade i objekt som är i försvarsminis-
teriets eller försvarsmaktens besittning och 

ska hemlighållas med tanke på landets förs-
var. Likaså innehåller den föreslagna lagen 
en särskild bestämmelse om besiktning av 
tryckbärande anordningar som är fast in-
stallerade i objekt som är i försvarsmaktens 
besittning och ska hemlighållas med tanke på 
landets försvar. 

Vad gäller tryckbärande anordningar i luft-
fartyg föreslås det att lagen ska innehålla en 
hänvisning till luftfartslagen. 

Den föreslagna lagen avses träda i kraft den 
1 januari 2009. 

————— 
 
 
 
 
 
 
 

MOTIVERING 

1  Nuläge 

Enligt 1 § 2 mom. 2 och 3 punkten i lagen 
om tryckbärande anordningar (869/1999) till-
lämpas lagen på tryckbärande anordningar 
inom försvarsförvaltningens verksamhetsom-
råde och i luftfartyg och deras användning-
sutrustning i enlighet med vad som föreskrivs 
särskilt. 

Genom lagen om tryckbärande anordningar 
upphävdes lagen om tryckkärl (98/1973). 
Samtidigt ersattes termen tryckkärl med ter-
men tryckbärande anordning. Enligt över-
gångsbestämmelsen i 27 § 3 mom. i lagen 
om tryckbärande anordningar kan de bes-
tämmelser som ingår i eller utfärdats med 
stöd av lagen om tryckkärl och som gäller 
konstruering, tillverkning och ibruktagande 
av tryckkärl samt besiktning och besiktning-
sorgan i anknytning till dem, med undantag 
av 21 c § i förordningen om tryckkärl 

(549/1973), dock fortsättningsvis tillämpas i 
begränsad utsträckning. Enligt den ursprun-
gliga övergångsbestämmelsen i lagen om 
tryckbärande anordningar kunde lagen om 
tryckkärl och med stöd av den utfärdade bes-
tämmelser tillämpas till den 29 maj 2002. 
Övergångsperioden har förlängts till den 31 
december 2008 genom lagändringar 
387/2002, 1160/2003 och 1096/2005 till den 
del det är fråga om bl.a. tryckbärande anord-
ningar inom försvarsförvaltningens verksam-
hetsområde eller i luftfartyg eller deras an-
vändningsutrustning. 

 
Tryckbärande anordningar inom försvars-

förvaltningens verksamhetsområde 
 
Med stöd av förordningen om tryckkärl, 

som utfärdats med stöd av lagen om tryck-
kärl, har försvarsministeriets beslut om till-
lämpning av förordningen om tryckkärl på 
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tryckkärl som är i försvarsmaktens bruk ut-
färdats (Försvarsministeriets föreskriftssam-
ling, föreskrift nr 58, 20.1.1992). I nämnda 
beslut av försvarsministeriet har det de-
finierats vilka tryckkärl i försvarsmaktens 
bruk som är sådana tryckkärl som utes-
lutande används för militära ändamål. Enligt 
beslutet är sådana tryckkärl bl.a. tryckkärl 
som hör till vapen och vapensystem, 
tryckkärl som hör till försvarsmaktens fartyg 
och luftfartyg och till deras driftsutrustning, 
tryckkärl som är placerade i depåer, fort och 
skyddsutrymmen samt vid flottstationer och 
luftstridskrafternas truppavdelningar och som 
är avsedda att användas uteslutande för mili-
tära ändamål samt tryckkärl som är placerade 
på punkter vilka skilt för sig angivits av förs-
varsministeriet och som är avsedda att an-
vändas uteslutande för militära ändamål. 

I fråga om andra tryckbärande anordningar 
i försvarsmaktens bruk än de som är avsedda 
att användas uteslutande för militära ändamål 
har förordningen om tryckkärl och de bes-
tämmelser som utfärdats med stöd av den 
följts. Dessutom har i fråga om planering, 
tillverkning, import, besiktning och placering 
av samt tillbehör till och användning av alla 
tryckkärl i försvarsmaktens bruk på basis av 
försvarsministeriets beslut tillämpats förord-
ningen om tryckkärl och de bestämmelser 
som utfärdats med stöd av den. I försvars-
ministeriets beslut föreskrivs om undantag i 
fråga om övervakningen och besiktningen av 
de tryckkärl som är i försvarsmaktens bruk 
och som uteslutande är avsedda för militära 
ändamål. Tillsynsmyndighet för de tryckkärl 
som är i försvarsmaktens bruk och utes-
lutande är avsedda för militära ändamål har i 
stället för Säkerhetsteknikcentralen varit hu-
vudstaben samt i fråga om tryckkärl vilka hör 
till försvarsmaktens luftfartyg och deras an-
vändningsutrustning flygstaben. Dessutom 
har de tryckkärl som är i försvarsmaktens 
bruk och är avsedda uteslutande för militära 
ändamål besiktats av försvarsmaktens egna 
besiktningsmän i stället för av besiktningsor-
ganen. 

Största delen av de tryckbärande anordnin-
gar som i dagens läge används inom förs-
varsförvaltningen är alldeles vanliga tryckbä-
rande anordningar. På dem kan lagen om 
tryckbärande anordningar och de bestämmel-

ser som utfärdats med stöd av den tillämpas 
som sådana. 

Vanliga tryckbärande anordningar finns 
dock också i någon mån i objekt som är i för-
svarsministeriets eller försvarsmaktens be-
sittning och ska hemlighållas med tanke på 
landets försvar. Objekten ägs i regel av Se-
natfastigheter, som hyr ut dem till försvars-
ministeriet eller försvarsmakten och för un-
derhållet av dem svarar Försvarsförvaltnin-
gens byggverk som lyder under försvarsmin-
isteriet. 

Med objekt som ska hemlighållas med tan-
ke på landets försvar har inom försvarsför-
valtningen traditionellt avsetts bl.a. förs-
varsministeriets eller försvarsmaktens: 

1) operativa lednings-, signal- och bevakn-
ingsstationer, radar-, radio- och länkstationer; 

2) produktionsanläggningar inklusive de-
påer samt sådana verkstäder som inte i första 
hand är avsedda för underhåll av bilar eller 
skötsel av fastigheter; 

3) upplag och upplagsområden vilka är av-
sedda uteslutande för militärlänets och trupp-
förbandets aktionsberedskap (mobilisering) 
och som är särskilt inhägnade och över-
vakade; 

4) flygbaser; 
5) kustartillerifort; 
6) flottbasernas krigshamnar; samt 
7) försöks- och forskningsanstalter. 
I objekten i ovanstående förteckning ingår 

också områden som inte behöver hemlighål-
las. Efter upprättandet av förteckningen har 
försvarsmakten följaktligen delat in sina mi-
litära objekt i säkerhetszoner utgående från 
behovet att hemlighålla dem med tanke på 
landets försvar.  

Tryckbärande anordningar som är löst pla-
cerade i eller som med relativt små åtgärder 
kan lösgöras från ett sådant objekt som är i 
försvarsministeriets eller försvarsmaktens 
besittning och ska hemlighållas med tanke på 
landets försvar, kan flyttas ut ur objektet för 
vanlig besiktning och övervakning enligt la-
gen om tryckbärande anordningar. När det är 
frågan om tryckbärande anordningar som är 
fast installerade i objekten kan man emeller-
tid inte förfara på detta sätt. I dagens läge 
finns det ett tjugotal tryckbärande anordnin-
gar som är fast installerade i sådana objekt 
som är i försvarsministeriets eller försvars-
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maktens besittning och ska hemlighållas med 
tanke på landets försvar.  

De tryckbärande anordningar som finns i 
objekt som är i försvarsmaktens besittning 
och ska hemlighållas med tanke på landets 
försvar har hittills besiktats av försvarsmak-
tens egna besiktningsmän. I största delen av 
objekten kunde besiktningen under över-
vakning dock även utföras av ett godkänt be-
siktningsorgan som avses i 5 § i lagen om 
tryckbärande anordningar. Detta förutsatt att 
försvarsmakten har ingått ett säkerhetskon-
trakt med organet och dess anställda som ut-
för besiktningarna har avgett en tystnads-
försäkran och genomgått en säkerhetsu-
tredning som avses i lagen om säkerhetsu-
tredningar (177/2002).   

Tryckbärande anordningar som är fast in-
stallerade i objekt som är i försvarsminis-
teriets eller försvarsmaktens besittning och 
ska hemlighållas med tanke på landets förs-
var, vilka enligt 8 § i lagen om tryckbärande 
anordningar ska registreras, kan dock inte 
föras in i det allmänna register som Säkerhet-
steknikcentralen upprätthåller, eftersom 
uppgifter om objektens läge, vilka ska hem-
lighållas, skulle avslöjas i samband med reg-
istreringen. Det att ett objekts läge avslöjas i 
samband med en enskild besiktning är inte 
lika problematiskt som det att läget antecknas 
i ett riksomfattande offentligt register. Om 
det riksomfattande registret innehåller 
uppgifter om läget för alla de tryckbärande 
anordningar som befinner sig i objekten och 
ska registreras, kan man genom att kombin-
era uppgifterna utgående från registeran-
teckningarna få information om om-
ständigheter som ska hemlighållas med tanke 
på landets försvar. Av denna anledning bör 
de tryckbärande anordningar som är fast in-
stallerade i objekt som är i försvarsminis-
teriets eller försvarsmaktens besittning och 
ska hemlighållas med tanke på landets förs-
var antecknas i försvarsmaktens register. 
Likaså bör övervakningen av dem kvarstå 
hos försvarsmakten. 

Vissa av de objekt som är i försvarsmak-
tens besittning och ska hemlighållas med 
tanke på landets försvar har endast försvars-
förvaltningens ordinarie personal tillträde till. 
Sådana objekt är objekten i den s.k. 1:a sä-
kerhetszonen i försvarsmaktens säker-

hetszonsindelning. I objekten i försvarsmak-
tens 1:a säkerhetszon finns sådana centrala 
riksomfattande spanings-, övervaknings-, 
lednings-, signal-, vapen- och underhållssys-
tem eller sådana delar av dem, konstruktioner 
eller lokaler, uppgifter eller material som, om 
de avslöjas eller förstörs, orsakar betydande 
skada för hela försvaret. Med anledning av 
detta kan personer som inte hör till försvars-
förvaltningen inte släppas in i objekten för att 
besikta eller övervaka tryckbärande anord-
ningar som finns i dem. Det är emellertid 
fråga bara om ett fåtal tryckbärande anord-
ningar som är fast installerade i objekt i 1:a 
säkerhetszonen. 

Utöver vanliga tryckbärande anordningar 
har försvarsmakten i någon mån tryckbäran-
de anordningar som hör till försvarsma-
terielen och som uteslutande är avsedda för 
militärt bruk. De tryckbärande anordningar 
som uteslutande är avsedda för militärt bruk 
avviker i allmänhet till sina konstruktions- 
eller tillverkningsgrunder, till sin konstruk-
tion eller sitt syfte från de tryckbärande 
anordningar som allmänt är i användning. 
Tryckbärande anordningar som uteslutande 
är avsedda för militärt bruk finns i synnerhet 
i raketer och pansarfordon. I någon mån finns 
sådana tryckbärande anordningar också i 
specialfordon, krigsfartyg, militära luftfartyg, 
kanoner och andra vapensystem samt i 
anordningar som marinen använder i sin un-
dervattensverksamhet. 

De tryckbärande anordningar som utes-
lutande är avsedda för militärt bruk har 
planerats uttryckligen som en del av förs-
varsmaterielen. Det är omöjligt eller oskäligt 
svårt att ersätta dem med vanliga 
tryckbärande anordningar. I fråga om alla 
försvarsmaktens tryckbärande anordningar 
som uteslutande är avsedda för militärt bruk 
är det inte heller möjligt att få upplysningar 
utgående från vilka deras överensstämmelse 
med kraven kunde bedömas med alla de me-
toder som förutsätts i lagstiftningen om 
tryckbärande anordningar. Det är inte alltid 
möjligt att få upplysningar om de 
tryckbärande anordningar som hör till förs-
varsmaterielen i samband med att de anskaf-
fas till exempel för att leverantören av förs-
varsmaterielen eller den stat där leverantören 
har hemort anser att upplysningarna ska hem-
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lighållas och inte överlåter dem eller kräver 
att de ska hemlighållas för tredje part. 

Av de skäl som nämns ovan måste man i 
allmänhet åtminstone till vissa delar bedöma 
säkerheten i försvarsmaktens tryckbärande 
anordningar som uteslutande är avsedda för 
militärt bruk med andra metoder än dem som 
förutsätts i lagstiftningen om tryckbärande 
anordningar. Övervakning och besiktning av 
de tryckbärande anordningar som uteslutande 
är avsedda för militärt bruk förutsätter ofta 
särskild yrkesskicklighet och uppgifter också 
om den försvarsmateriel som de tryckbäran-
de anordningarna hänför sig till. Av denna 
anledning har de tryckbärande anordningarna 
hittills övervakats av försvarsmakten och för-
svarsmaktens egna besiktningsmän har besik-
tat dem. 

En del av de besiktningar som ska göras på 
tryckbärande anordningar som uteslutande är 
avsedda för militärt bruk är dock helt nor-
mala besiktningar av tryckbärande anordnin-
gar. Dessa besiktningar kunde flyttas över 
från försvarsmakten till sådana godkända be-
siktningsorgan som avses i 5 § i lagen om 
tryckbärande anordningar och vilka också 
annars utför motsvarande besiktningar.  

Försvarsmakten strävar allt mera efter att 
koncentrera sig på sina kärnverksamheter 
och skaffa sig t.ex. service- och un-
derhållstjänster för sin försvarsmateriel via 
olika inköps- och partnerskapsavtal. Alla be-
siktningar av försvarsmaktens tryckbärande 
anordningar som uteslutande är avsedda för 
militärt bruk kunde följaktligen i fortsätt-
ningen köpas in av besiktningsorgan som står 
utanför försvarsmakten. För detta krävs att 
något besiktningsorgan har det specialkun-
nande som behövs för besiktning av 
tryckbärande anordningar som uteslutande är 
avsedda för militärt bruk. Lösningen kräver 
också ett nära samarbete mellan försvars-
makten och besiktningsorganet. I detta ar-
rangemang kunde försvarsmakten helt och 
hållet avstå från sin egen besiktningsverk-
samhet efter en övergångsperiod på ett par år. 

En reformering på det föreslagna sättet av 
den reglering som gäller tryckbärande anord-
ningar inom försvarsförvaltningens verksam-
hetsområde är nödvändig särskilt till följd av 
den övergångsbestämmelse som ingår i lagen 
om tryckbärande anordningar. Dessutom är 

det nödvändigt att modernisera och förty-
dliga den reglering som gäller tryckbärande 
anordningar inom försvarsförvaltningens 
verksamhetsområde på det sätt som föreslås 
ovan. 

 
Tryckbärande anordningar i luftfartyg 
 
Till tryckbärande anordningar i luftfartyg 

hör t.ex. syreflaskor, tryckluftsbehållare, 
brandsläckare samt flytgasflaskor i varm-
luftsballonger.    

I fråga om luftfarten finns det inga interna-
tionella krav som skulle gälla specifikt god-
kännande, tillverkning eller underhåll av 
tryckbärande anordningar. De tryckbärande 
anordningarna anses som delar av eller ut-
rustning i luftfartyg. Tryckbärande anordnin-
gar i ett luftfartyg godkänns som en del av 
typgodkännandet av luftfartyget. Luft-
värdighetskraven inbegriper tekniska krav på 
luftfartygets tryckbärande anordningar. I 
samband med typgodkännandet definieras 
underhållskrav för luftfartyget och dess delar 
och utrustning. Så kallad efterhandsinstaller-
ing av tryckbärande anordningar behandlas 
igen som en ändring av luftfartygets kon-
struktion. 

Också om en tryckbärande anordning stäm-
mer överens med kraven i lagen om tryckbä-
rande anordningar kräver en installering av 
den i ett luftfartyg i vilket fall som helst god-
kännande av Europeiska byrån för luft-
fartssäkerhet (EASA). Tryckbärande an-
ordningar i luftfartyg underhålls inte heller 
enligt de allmänna bestämmelser som utfär-
dats med stöd av lagen om tryckbärande an-
ordningar, utan enligt luftfartsbestämmel-
serna och luftfartygets underhållsprogram. 
En typisk underhållsåtgärd är en periodisk 
besiktning som görs med tre, fem eller tio års 
intervaller. Besiktningen utförs av en god-
känd underhållsorganisation inom luft-
fartssektorn. 

Europaparlamentets och rådets förordning 
(EG) nr 216/2008 om fastställande av ge-
mensamma bestämmelser på det civila luft-
fartsområdet och inrättande av en europeisk 
byrå för luftfartssäkerhet, och om up-
phävande av rådets direktiv 91/670/EEG, 
förordning (EG) nr 1592/2002 och direktiv 
2004/36/EG och övrig gemenskapslagstift-
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ning som utfärdats med stöd av den täcker 
dessa funktioner i fråga om de luftfartyg för 
vilkas typgodkännande EASA ansvarar. I 
dessa fall tillämpas inte längre finska luft-
fartsbestämmelser. 

I fråga om de luftfartyg där EASA inte har 
ansvaret för typgodkännandet gäller luftfart-
slagen (1242/2005). Lagens 3 kapitel mots-
varar till sina principer gemenskapslagstift-
ningen. Enligt 22 § 2 mom. i lagen meddelar 
Luftfartsförvaltningen för säkerställande av 
en tillräcklig nivå på flygsäkerheten, utifrån 
de standarder och rekommendationer som 
avses i konventionen angående internationell 
civil luftfart (FördrS 11/1949) samt med 
beaktande av principerna enligt EASA-
förordningen och de förordningar som kom-
missionen utfärdat med stöd av den, närmare 
föreskrifter om konstruktion, tillverkning, ut-
rustning och underhåll av samt egenskaper 
hos luftfartyg och deras anordningar och 
komponenter och om innehållet i och övriga 
arrangemang i anslutning till de inspektioner 
och prov som krävs för godkännande.  

Militära luftfartyg är sådana luftfartyg som 
avses i luftfartslagen. Enligt 2 § 1 mom. 12 
punkten i luftfartslagen avses med militärt 
luftfartyg luftfartyg som införts i det militära 
luftfartsregistret. I det militära luftfartsregis-
tret införs enligt 6 § 1 mom. i förordningen 
om militär luftfart (387/1996) de luftfartyg 
som ägs av försvarsmakten. Med militär luft-
fartsmyndighet avses enligt 2 § 1 mom. 10 
punkten i luftfartslagen den myndighetsenhet 
för militär luftfart som finns i anslutning till 
flygstaben.  

Enligt 4 § 1 mom. i luftfartslagen kan ge-
nom förordning av statsrådet under vissa fö-
rutsättningar föreskrivas om undantag från 
bestämmelserna i lagen gällande den militära 
luftfarten. Enligt momentets 2 punkt kan un-
dantag föreskrivas bl.a. i fråga om bestäm-
melserna om tekniska egenskaper hos luftfar-
tyg som används inom militär luftfart och 
hos deras anordningar och komponenter, 
typgodkännande, planering, tillverkning och 
underhåll. Dessutom föreskrivs i 4 § 2 mom. 
i luftfartslagen att den militära luftfartsmyn-
digheten under vissa förutsättningar kan 
meddela föreskrifter om militär luftfart vilka 
preciserar förordningen och gäller försvars-
maktens egen verksamhet och internationell 

militär luftfart i Finland. Enligt momentets 3 
punkt kan den militära luftfartsmyndighetens 
föreskrifter gälla bl.a. luftvärdighet och un-
derhållsverksamhet i fråga om militära luft-
fartyg och anordningar.  

I 8 § i förordningen om militär luftfart för-
skrivs om militära luftfartygs luftvärdighet. 
Enligt 1 mom. meddelar flygstaben närmare 
föreskrifter om kraven på luftvärdighet i frå-
ga om militära luftfartyg. På detta sätt har 
den militära luftfartsmyndigheten möjlighet 
att i fråga om militära luftfartyg utfärda mot-
svarande föreskrifter som Luftfartsförvalt-
ningen utfärdar i fråga om övriga luftfartyg. I 
fråga om tryckbärande anordningar är detta 
nödvändigt särskilt eftersom de tryckbärande 
anordningarna i militära luftfartyg i allmän-
het avviker från de tryckbärande anordnin-
garna i övriga luftfartyg. 

Till följd av EASA:s utvidgade behörighet 
och den nationella luftfartslagstiftningen har 
en särskild nationell lagstiftning om tryckbä-
rande anordningar i luftfartyg blivit onödig. 
Därför föreslås det att till lagen om tryckbä-
rande anordningar ska fogas en bestämmelse 
med en hänvisning till luftfartslagen. Samti-
digt föreslås det att 1 § 2 mom. 3 punkten i 
gällande lag om tryckbärande anordningar 
ska strykas. 

 
2  Föreslagna ändringar 

1 §. Det föreslås att 1 § 2 mom. 2 och 3 
punkten i lagen om tryckbärande anordningar 
ska strykas. Samtidigt ska begreppet tryckbä-
rande anordning inom försvarsförvaltningens 
verksamhetsområde inte längre användas i 
lagen. 

Det föreslås att till 1 § i lagen ska fogas ett 
nytt 5 moment, enligt vilket luftfartslagen 
och de bestämmelser som utfärdats med stöd 
av den ska tillämpas på tryckbärande anord-
ningar i luftfartyg, om inte något annat föran-
leds av Europaparlamentets och rådets fö-
rordning (EG) nr 216/2008 om fastställande 
av gemensamma bestämmelser på det civila 
luftfarsområdet och inrättande av en euro-
peisk byrå för luftfarts-säkerhet, och om upp-
hävande av rådets direktiv 91/670/EEG, fö-
rordning (EG) nr 1592/2002 och direktiv 
2004/36/EG eller av kommissionens förord-
ningar som utfärdats med stöd av den.  
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Efter ändringen ska på tryckbärande anord-
ningar i luftfartyg tillämpas gemenskapslags-
tiftning eller luftfartslagen utgående från det 
nya 5 momentet i 1 §. Bestämmelsen ska 
också gälla tryckbärande anordningar i mili-
tära luftfartyg. På övriga tryckbärande an-
ordningar inom försvarsförvaltningens verk-
samhetsområde ska lagen om tryckbärande 
anordningar tillämpas utgående från 1 § 1 
mom. i lagen om tryckbärande anordningar. 

2 §. Det föreslås att 2 § 3 punkten i lagen 
ska ändras så att med ministerium ska avses 
arbets- och näringsministeriet i stället för 
handels- och industriministeriet. Ministerie-
indelningen ändrades genom en lag om än-
dring av 1 § i lagen om statsrådet (970/2007), 
vilken trädde i kraft den 1 januari 2008. 
Handels- och industriministeriet och arbets-
ministeriet drogs in och i stället för dem 
grundades arbets- och näringsministeriet. 

Det föreslås att till 2 § 4 punkten i lagen 
ska fogas en reglering om att med till-
synsmyndighet ska avses huvudstaben när 
det är fråga om militära tryckbärande anord-
ningar och tryckbärande anordningar som är 
fast installerade i objekt som är i försvars-
ministeriets eller försvarsmaktens besittning 
och ska hemlighållas med tanke på landets 
försvar. Dock ska i 5, 16 och 17 § i lagen 
med tillsynsmyndighet alltid avses Säkerhet-
steknikcentralen. 

Syftet är att huvudstabens behörighet som 
tillsynsmyndighet för tryckbärande anord-
ningar som är fast installerade i objekt som är 
i försvarsmaktens besittning och ska hem-
lighållas med tanke på landets försvar ska 
fastslås utgående från försvarsmaktens in-
delning i säkerhetszoner. 

Det föreslås att till 2 § ska fogas en ny 9 
punkt, enligt vilken med en militär tryckbä-
rande anordning ska avses försvarsmaktens 
tryckbärande anordning som uteslutande är 
avsedd för militärt bruk samt en tryckbärande 
anordning som är avsedd för framdrivning av 
försvarsmaktens fartyg. Med en sådan tryck-
bärande anordning i försvarsmaktens besitt-
ning som uteslutande är avsedd för militärt 
bruk ska i bestämmelsen avses t.ex. tryckbä-
rande anordningar i försvarsmaktens raketer 
och pansarfordon, vilka har konstruerats eller 
tillverkats uteslutande för militärt bruk på det 
sätt som närmare har presenterats i det kapi-

tel som gäller nuläget på sidan 3 i denna re-
geringsproposition. 

Med tryckbärande anordning som är 
avsedd för framdrivning av försvarsmaktens 
fartyg ska i bestämmelsen avses 
tryckbärande anordningar som hör till ett far-
tygs användningsutrustning som t.ex. farty-
gets maskiners startluftbehållare. I försvars-
maktens fartyg finns dessutom tryckbärande 
anordningar som hänför sig till vapensystem 
och som uteslutande är avsedda för militärt 
bruk. På dessa tillämpas den specialreglering 
i lagen som gäller militära tryckbärande 
anordningar. På andra än ovan nämnda 
tryckbärande anordningar i försvarsmaktens 
fartyg ska i fortsättningen tillämpas de 
bestämmelser i lagen om tryckbärande 
anordningar som gäller tryckbärande 
anordningar i fartyg. Det ska ännu konstat-
eras att försvarsmaktens fartyg också har 
vanliga tryckbärande anordningar såsom 
tryckbehållare som hör till släckningssyste-
men. På dessa tillämpas de allmänna 
bestämmelser som gäller tryckbärande 
anordningar.  

Enligt den föreslagna nya 9 punkten ska 
som militär tryckbärande anordning inte an-
ses en tryckbärande anordning i ett militärt 
luftfartyg. Med tryckbärande anordning i ett 
militärt luftfartyg ska i bestämmelsen avses 
en tryckbärande anordning som omfattas av 
typgodkännandet av ett militärt luftfartyg. På 
tryckbärande anordningar i ett militärt luft-
fartyg ska i fortsättningen på basis av det fö-
reslagna nya 5 mom. i 1 § tillämpas bestäm-
melserna i luftfartslagen. 

Militära tryckbärande anordningar och 
tryckbärande anordningar som är fast in-
stallerade i objekt som är i försvarsminis-
teriets eller försvarsmaktens besittning och 
ska hemlighållas med tanke på landets förs-
var ska med stöd av 2 § 4 punkten i lagen 
övervakas av huvudstaben. I övrigt ska 
bestämmelserna i lagen om tryckbärande 
anordningar som sådana tillämpas på militära 
tryckbärande anordningar och tryckbärande 
anordningar som är fast installerade i objekt 
som är i försvarsministeriets eller försvars-
maktens besittning och ska hemlighållas med 
tanke på landets försvar, med undantag av 
besiktningen av tryckbärande anordningar 
som är fast installerade i objekt som hör till 
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försvarsmaktens 1:a säkerhetszon. Om detta 
undantag ska föreskrivas särskilt i en ny 10 a 
§.  

Lagen om tryckbärande anordningar inne-
håller många fullmakter att med författningar 
på lägre nivå utfärda bestämmelser som pre-
ciserar lagen. I handels- och industriminis-
teriets beslut om tryckbärande anordningars 
säkerhet (953/1999) som utfärdats med stöd 
av lagen föreskrivs om registrering, placering 
och drift av tryckbärande anordningar samt 
på besiktning som sammanhänger med dem. 
I dagens läge har från beslutets tillämpning-
sområde uteslutits tryckbärande anordningar 
och aggregat som ska hemlighållas med tan-
ke på landets försvar. Efter den föreslagna 
ändringen av lagen om tryckbärande anord-
ningar är avsikten att ändra nämnda beslut så 
att det ska tillämpas på alla tryckbärande an-
ordningar inom försvarsförvaltningen, dvs 
också på militära tryckbärande anordningar 
och tryckbärande anordningar som är fast in-
stallerade i objekt som är i försvarsminis-
teriets eller försvarsmaktens besittning och 
ska hemlighållas med tanke på landets förs-
var. 

Om registrering av tryckbärande anordnin-
gar som kan medföra betydande fara före-
skrivs i 8 § i lagen om tryckbärande 
anordningar och i nämnda beslut av handels- 
och industriministeriet om tryckbärande 
anordningars säkerhet. Enligt handels- och 
industriministeriets beslut förs registret av 
tillsynsmyndigheten. Syftet är att dessa 
bestämmelser i fortsättningen ska tillämpas 
på tryckbärande anordningar inom försvars-
förvaltningens verksamhetsområde. Detta är 
konsekvent, eftersom det föreslås att i 2 § 4 
punkten i lagen om tryckbärande anordningar 
ska föreskrivas att huvudstaben ska vara till-
synsmyndighet i fråga om militära tryckbä-
rande anordningar och tryckbärande 
anordningar som är fast installerade i objekt 
som är i försvarsministeriets eller försvars-
maktens besittning och ska hemlighållas med 
tanke på landets försvar. Således ska även 
registret för dessa tryckbärande anordningars 
del upprätthållas av huvudstaben. 

I handels- och industriministeriets beslut 
om tryckbärande anordningar (938/1999), 
som utfärdats med stöd av lagen om tryckbä-
rande anordningar, föreskrivs om konstruk-

tion och tillverkning av tryckbärande anord-
ningar och om bedömning av deras över-
ensstämmelse med kraven. Enligt beslutet 
tillämpas det inte på tryckbärande anordnin-
gar och aggregat som ska hemlighållas med 
tanke på landets försvar. De tryckbärande 
anordningar som är fast installerade i objekt 
som är i försvarsministeriets eller försvars-
maktens besittning och ska hemlighållas med 
tanke på landets försvar är emellertid vanliga 
tryckbärande anordningar som allmänt är i 
bruk, såsom t.ex. startluftbehållare för kraft-
maskiner som används för att producera el. 
Således är avsikten att i fortsättningen 
tillämpa handels- och industriministeriets 
beslut om tryckbärande anordningar på kon-
struktion och tillverkning av dem och på 
bedömningen av deras överensstämmelse 
med kraven. 

Däremot kan det sist nämnda beslutet inte 
tillämpas på militära tryckbärande anordnin-
gar, eftersom de militära tryckbärande an-
ordningarna till sina konstruktions- och till-
verkningsgrunder, sin konstruktion, sitt bruk-
sändamål samt till möjligheten att få tillgång 
till uppgifter om dem avviker från de tryck-
bärande anordningar som allmänt är i bruk. 
En militär tryckbärande anordnings säkerhet 
har i allmänhet säkerställts med andra meto-
der än dem som förutsätts i beslutet. 

Av ovan nämnda skäl är syftet att sedan la-
gen trätt i kraft ändra tillämpningsområdet 
för handels- och industriministeriets beslut 
om tryckbärande anordningar så att beslutet 
inte tillämpas på militära tryckbärande an-
ordningar. Militära tryckbärande anordningar 
ska emellertid alltid vara säkra på det sätt 
som föreskrivs i 3 § i lagen om tryckbärande 
anordningar och det ska kunna påvisas att de 
uppfyller kraven på det sätt som förutsätts i 6 
§ i lagen. 

I 8 § i lagen om tryckbärande anordningar 
föreskrivs om besiktningar som ska göras på 
tryckbärande anordningar som ska regis-
treras. Besiktningarna utförs av besiktning-
sorgan som godkänts i enlighet med 5 § i la-
gen om tryckbärande anordningar. Syftet är 
att sedan lagen ändrats ska de godkända be-
siktningsorgan som avses i 5 § i lagen om 
tryckbärande anordningar också besikta 
militära tryckbärande anordningar. Det-
samma ska också gälla andra tryckbärande 
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anordningar än sådana som är fast in-
stallerade i objekt inom försvarsmaktens 1:a 
säkerhetszon, vilka ska hemlighållas. Det 
föreslås emellertid att i lagen ska tas in en 
övergångsbestämmelse, enligt vilken den rätt 
att besikta tryckbärande anordningar inom 
försvarsförvaltningens verksamhetsområde 
som försvarsmakten hade enligt de bestäm-
melser som gällde vid i kraftträdandet av 
denna lag ska kvarstå till utgången av 2010. 
Med övergångsbestämmelsen vill man trygga 
att försvarsmakten fortsättningsvis har rätt att 
besikta militära tryckbärande anordningar till 
dess något besiktningsorgan har beredskap 
att utföra besiktningarna. Övergångsbestäm-
melsen möjliggör också en överföring av den 
know-how som anknyter till militära 
tryckbärande anordningar från försvarsmak-
ten till det besiktningsorgan som i fortsätt-
ningen kommer att besikta militära 
tryckbärande anordningar. 

 10 a §. Det föreslås att till lagen ska fogas 
en ny 10 a §, där det ska föreskrivas om un-
dantag gällande besiktningar. Paragrafen ska 
gälla de tryckbärande anordningar som är 
fast installerade i objekt som är i försvars-
maktens besittning och ska hemlighållas med 
tanke på landets försvar. Till dessa objekt har 
endast försvarsförvaltningens ordinarie per-
sonal tillträde. Enligt paragrafen ska förs-
varsmakten besikta dessa tryckbärande an-
ordningar och deras placering. I bestämmel-
sen är det fråga om objekt i försvarsmaktens 
1:a säkerhetszon. Bestämmelsen är nöd-
vändig, eftersom det i samband med be-
siktningar som utförs av personer utanför 
försvarsförvaltningen kan avslöjas sådana 
uppgifter som ska hemlighållas med tanke på 
landets försvar. 

 
3  Proposit ionens förhållande t i l l  

lagst if tningen i  EU 

Genom lagen om tryckbärande anordningar 
och de bestämmelser som utfärdats med stöd 
av den har Europaparlamentets och rådets di-
rektiv 97/23/EG om tillnärmning av medlem-
sstaternas lagstiftning om tryckbärande 
anordningar genomförts. 

I artikel 1.3.14, som gäller direktivets till-
lämpningsområde och definitioner, föreskrivs 
att till direktivets tillämpningsområde inte 

hör båtar, raketer, luftfartyg eller mobila off-
shore-enheter samt utrustning speciellt av-
sedd för installation ombord på dessa farkos-
ter eller för deras framdrivning. Enligt artikel 
1.3.7 hör de anordningar som avses i artikel 
223.1b i Europeiska gemenskapens grund-
fördrag inte till tillämpningsområdet för di-
rektivet. Den ifrågavarande artikeln är nu-
mera artikel 296 i grundfördraget. Enligt dess 
punkt 1 b får varje medlemsstat vidta åt-
gärder som den anser nödvändiga för att sky-
dda sina väsentliga säkerhetsintressen i fråga 
om tillverkning av eller handel med vapen, 
ammunition och krigsmateriel. Sådana åt-
gärder får inte försämra konkurrensvillkoren 
på den gemensamma marknaden vad gäller 
varor som inte är avsedda speciellt för 
militärändamål. 

Utgående från det som sägs ovan innehåller 
gemenskapsrätten inga hinder för de ändrin-
gar som föreslås i lagen om tryckbärande 
anordningar. 

 
4  Proposit ionens konsekvenser 

Den föreslagna lagen har obetydliga eko-
nomiska konsekvenser. Den har inte heller 
några egentliga personalkonsekvenser. 

Försvarsförvaltningens tryckbärande 
anordningar som inte används uteslutande för 
militära ändamål har hittills besiktats av god-
kända besiktningsorgan som avses i 5 § i la-
gen om tryckbärande anordningar. En över-
föring av besiktningen av tryckbärande an-
ordningar inom försvarsförvaltningens verk-
samhetsområde, med några enskilda undan-
tag, att helt utföras av godkända besiktning-
sorgan sammanhänger med försvarsmaktens 
strävan att koncentrera sig på sina kär-
nuppgifter genom att bl.a. lägga ut un-
derhållet och servicen av sin materiel. Det 
har bedömts att utläggningen på lång sikt 
kommer att leda till kostnadsinbesparingar. 

Försvarsmaktens tryckbärande anordningar 
som uteslutande används för militära än-
damål besiktas i dagens läge av försvarsmak-
tens besiktningsmän, som gör detta vid sidan 
av sina andra uppgifter. Personalens uppgif-
ter kan omdefinieras så att personerna helt 
övergår till andra uppgifter. 
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5  Beredningen av proposit ionen 

Propositionen har beretts vid försvarsmin-
isteriet och kommunikationsministeriet.  

Propositionsutkastet sändes på remiss till 
justitieministeriet, kommunikationsminis-
teriet, arbets- och näringsministeriet, huvud-
staben, myndighetsenheten för den militära 
luftfarten, Luftfartsförvaltningen, Sjöfarts-
verket och Säkerhetsteknikcentralen.  

I de utlåtanden som erhölls ansågs de föres-
lagna ändringarna behövliga och värda att 
understöda. De ändringsförslag som fördes 

fram i utlåtandena har i mån av möjlighet be-
aktats. 

 
6  Ikraftträdande 

Den övergångstid som föreskrivs i 27 § 3 
mom. i lagen om tryckbärande anordningar 
går ut den 31 december 2008. På grund av 
detta föreslås det att lagen ska träda i kraft 
senast den 1 januari 2009. 

 
Med stöd av vad som anförts ovan före-

läggs Riksdagen följande lagförslag: 
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Lagförslag 

Lag 

om ändring av lagen om tryckbärande anordningar 

I enlighet med Riksdagens beslut 
ändras i lagen av den 27 augusti 1999 om tryckbärande anordningar (869/1999) 1 och 2 §, 

sådana de lyder i lag 826/2007, och 
fogas till lagen en ny 10 a § som följer: 

 
1 § 

Denna lag tillämpas på tryckbärande anord-
ningar. 

På tryckbärande anordningar i kär-
nanläggningar tillämpas denna lag enligt vad 
som föreskrivs särskilt.  

På sådana tryckbärande kärl och cisterner 
som avses i lagen om transport av farliga 
ämnen (719/1994) tillämpas denna lag endast 
i fråga om placeringen och användningen av 
dem. 

På tryckbärande anordningar i fartyg till-
lämpas denna lag enligt vad som föreskrivs i 
3 a kap. 

På tryckbärande anordningar i luftfartyg 
tillämpas luftfartslagen (1242/2005) och de 
föreskrifter som utfärdats med stöd av den, 
om inget annat följer av Europaparlamentets 
och rådets förordning (EG) nr 216/2008 om 
fastställande av gemensamma bestämmelser 
på det civila luftfartsområdet och inrättande 
av en europeisk byrå för luftfartssäkerhet, 
och om upphävande av rådets direktiv 
91/670/EEG, förordning (EG) nr 1592/2002 
och direktiv 2004/36/EG eller av förordnin-
gar som kommissionen utfärdat med stöd av 
den. 

 
2 § 

I denna lag avses med 
1) tryckbärande anordning en cistern, ett 

rörsystem och någon annan teknisk helhet i 
vilken övertryck råder eller kan utvecklas 
samt tekniska helheter som är avsedda att 
skydda en tryckbärande anordning, 

2) CE-märkning en sådan märkning som 
föreskrivs i lagen om att vissa produkter skall 
förses med CE-märkning (1376/1994), 

3) ministeriet arbets- och näringsminis-
teriet, 

4) tillsynsmyndighet Säkerhetsteknikcen-
tralen; i fråga om tryckbärande anordningar i 
fartyg avses med tillsynsmyndighet, med un-
dantag för de fall som avses i 5, 16 och 17 §, 
Sjöfartsverket vid sidan av Säkerhetsteknik-
centralen; i fråga om militära tryckbärande 
anordningar och tryckbärande anordningar 
som är fast installerade i objekt som är i för-
svarsministeriets eller försvarsmaktens be-
sittning och ska hemlighållas med tanke på 
landets försvar avses med tillsynsmyndighet, 
med undantag för de fall som avses i 5, 16 
och 17 §, huvudstaben, 

5) besiktningsorgan en organisation som 
har konstaterats vara kompetent och som har 
rätt att utföra de uppgifter som i denna lag 
föreskrivs för ett besiktningsorgan, 

6) tryckbärande anordning i fartyg en 
tryckbärande anordning som är installerad el-
ler avses bli installerad i ett finskt fartyg eller 
är avsedd för framdrivning av ett finskt far-
tyg; som tryckbärande anordning i fartyg be-
traktas dock inte lasttankar i ett gastankfar-
tyg, 

7) klassificeringssällskapsdirektivet rådets 
direktiv 1994/57/EG om gemensamma regler 
och standarder för organisationer som utför 
inspektioner och utövar tillsyn av fartyg och 
för sjöfartsadministrationernas verksamhet i 
förbindelse därmed, sådant det lyder ändrat 
genom kommissionens direktiv 1997/58/EG 
samt Europaparlamentets och rådets direktiv 
2001/105/EG och 2002/84/EG, 

8) erkänt klassificeringssällskap ett klassi-
ficeringssällskap som erkänts enligt artikel 4 
i klassificeringssällskapsdirektivet, 

9) militär tryckbärande anordning en så-
dan tryckbärande anordning i försvarsmak-
tens besittning som uteslutande är avsedd för 
militärt bruk samt en tryckbärande anordning 



 RP 138/2008 rd  
  

 

11 

som är avsedd för framdrivning av försvars-
maktens fartyg; som militär tryckbärande an-
ordning anses dock inte en tryckbärande an-
ordning i ett militärt luftfartyg. 

 
2 kap 

Garanterande av en tryckbärande anord-
nings säkerhet 

10 a § 
Försvarsmakten besiktar tryckbärande an-

ordningar som är fast installerade i objekt 
som är i försvarsmaktens besittning, om ob-
jekten ska hemlighållas med tanke på landets 

försvar och endast försvarsförvaltningens or-
dinarie personal har tillträde till dem. Förs-
varsmakten inspekterar också ovan avsedda 
tryckbärande anordningars placering. 

 
——— 

 
Denna lag träder i kraft den   20  . 
Den rätt att besikta tryckbärande anordnin-

gar inom försvarsförvaltningens verksam-
hetsområde som försvarsmakten hade enligt 
de bestämmelser som gällde vid ikraft-
trädandet av denna lag kvarstår till utgången 
av 2010. 

————— 
 

Helsingfors den 19 september 2008 

 
Republikens President 

TARJA HALONEN 

 
Försvarsminister Jyri Häkämies 
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Bilaga 
Parallelltext 

 

Lag 

om ändring av lagen om tryckbärande anordningar 

 
I enlighet med Riksdagens beslut 
ändras i lagen av den 27 augusti 1999 om tryckbärande anordningar (869/1999) 1 och 2 §,  

sådana de lyder i lag 826/2007, och 
fogas till lagen en ny 10 a § som följer: 
 

Gällande lydelse Föreslagen lydelse 
 

1 §  
Denna lag tillämpas på tryckbärande anord-

ningar. 
Denna lag tillämpas i enlighet med vad som 

bestäms särskilt på 
1) tryckbärande anordningar i kärnanlägg-

ningar, 
2) tryckbärande anordningar inom förs-

varsförvaltningens verksamhetsområde, och 
3) tryckbärande anordningar i luftfartyg 

och deras användningsutrustning. 
På sådana tryckbärande kärl och cisterner 

som avses i lagen om transport av farliga äm-
nen (719/1994) tillämpas denna lag endast i 
fråga om placeringen och användningen av 
dem. 

På tryckbärande anordningar i fartyg till-
lämpas denna lag enligt vad som föreskrivs i 
3 a kap. 

1 §  
Denna lag tillämpas på tryckbärande anord-

ningar. 
På tryckbärande anordningar i kärnan-

läggningar tillämpas denna lag enligt vad 
som föreskrivs särskilt. 
 
 
 
 
 

På sådana tryckbärande kärl och cisterner 
som avses i lagen om transport av farliga 
ämnen (719/1994) tillämpas denna lag endast 
i fråga om placeringen och användningen av 
dem.  

På tryckbärande anordningar i fartyg till-
lämpas denna lag enligt vad som föreskrivs i 
3 a kap.  

På tryckbärande anordningar i luftfartyg 
tillämpas luftfartslagen (1242/2005) och de 
föreskrifter som utfärdats med stöd av den, 
om inget annat följer av Europaparlamentets 
och rådets förordning (EG) nr 216/2008 om 
fastställande av gemensamma bestämmelser 
på det civila luftfartsområdet och inrättande 
av en europeisk byrå för luftfartssäkerhet, 
och om upphävande av rådets direktiv 
91/670/EEG, förordning (EG) nr 1592/2002 
och direktiv 2004/36/EG eller av förordnin-
gar som kommissionen utfärdat med stöd av 
den. 
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2 § 
I denna lag avses med 
1) tryckbärande anordning en cistern, ett 

rörsystem och någon annan teknisk helhet i 
vilken övertryck råder eller kan utvecklas 
samt tekniska helheter som är avsedda att 
skydda en tryckbärande anordning, 

2) CE-märkning en sådan märkning som fö-
reskrivs i lagen om att vissa produkter skall 
förses med CE-märkning (1376/1994), 

3) ministeriet handels- och industriminis-
teriet, 

4) tillsynsmyndighet Säkerhetsteknikcen-
tralen; i fråga om tryckbärande anordningar i 
fartyg avses med tillsynsmyndighet, med un-
dantag för de fall som avses i 5, 16 och 17 §, 
Sjöfartsverket vid sidan av Säkerhetsteknik-
centralen, 

 
 
 
 
 
 
 
5) besiktningsorgan en organisation som 

har konstaterats vara kompetent och som har 
rätt att utföra de uppgifter som i denna lag fö-
reskrivs för ett besiktningsorgan, 

6) tryckbärande anordning i fartyg en 
tryckbärande anordning som är installerad el-
ler avses bli installerad i ett finskt fartyg eller 
är avsett för framdrivning av ett finskt fartyg; 
som tryckbärande anordning i fartyg betraktas 
dock inte lasttankar i ett gastankfartyg, 

 
7) klassificeringssällskapsdirektivet rådets 

direktiv 1994/57/EG om gemensamma regler 
och standarder för organisationer som utför 
inspektioner och utövar tillsyn av fartyg och 
för sjöfartsadministrationernas verksamhet i 
förbindelse därmed, sådant det lyder ändrat 
genom kommissionens direktiv 1997/58/EG 
samt Europaparlamentets och rådets direktiv 
2001/105/EG och 2002/84/EG, 

8) erkänt klassificeringssällskap ett klassi-
ficeringssällskap som erkänts enligt artikel 4 i 
klassificeringssällskapsdirektivet. 

2 §  
I denna lag avses med 
1) tryckbärande anordning en cistern, ett 

rörsystem och någon annan teknisk helhet i 
vilken övertryck råder eller kan utvecklas 
samt tekniska helheter som är avsedda att 
skydda en tryckbärande anordning, 

2) CE-märkning en sådan märkning som 
föreskrivs i lagen om att vissa produkter skall 
förses med CE-märkning (1376/1994), 

3) ministeriet arbets- och näringsminis-
teriet, 

4) tillsynsmyndighet Säkerhetsteknikcen-
tralen; i fråga om tryckbärande anordningar i 
fartyg avses med tillsynsmyndighet, med un-
dantag för de fall som avses i 5, 16 och 17 §, 
Sjöfartsverket vid sidan av Säkerhetsteknik-
centralen; i fråga om militära tryckbärande 
anordningar och tryckbärande anordningar 
som är fast installerade i objekt som är i för-
svarsministeriets eller försvarsmaktens be-
sittning och ska hemlighållas med tanke på 
landets försvar avses med tillsynsmyndighet, 
med undantag för de fall som avses i 5, 6 och 
17 §, huvudstaben, 

5) besiktningsorgan en organisation som 
har konstaterats vara kompetent och som har 
rätt att utföra de uppgifter som i denna lag fö-
reskrivs för ett besiktningsorgan, 

6) tryckbärande anordning i fartyg en 
tryckbärande anordning som är installerad el-
ler avses bli installerad i ett finskt fartyg eller 
är avsedd för framdrivning av ett finskt far-
tyg; som tryckbärande anordning i fartyg be-
traktas dock inte lasttankar i ett gastankfar-
tyg, 

7) klassificeringssällskapsdirektivet rådets 
direktiv 1994/57/EG om gemensamma regler 
och standarder för organisationer som utför 
inspektioner och utövar tillsyn av fartyg och 
för sjöfartsadministrationernas verksamhet i 
förbindelse därmed, sådant det lyder ändrat 
genom kommissionens direktiv 1997/58/EG 
samt Europaparlamentets och rådets direktiv 
2001/105/EG och 2002/84/EG, 

8) erkänt klassificeringssällskap ett klassi-
ficeringssällskap som erkänts enligt artikel 4 
i klassificeringssällskapsdirektivet, 

9) militär tryckbärande anordning en så-
dan tryckbärande anordning i försvarsmak-
tens besittning som uteslutande är avsedd för 
militärt bruk samt en tryckbärande anord-
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ning som är avsedd för framdrivning av förs-
varsmaktens fartyg; som militär tryckbäran-
de anordning anses dock inte en tryckbäran-
de anordning i ett militärt luftfartyg. 

 
 2 kap 

Garanterande av en tryckbärande anord-
nings säkerhet 

10 a § 
Försvarsmakten besiktar tryckbärande an-

ordningar som är fast installerade i objekt 
som är i försvarsmaktens besittning, om ob-
jekten ska hemlighållas med tanke på landets 
försvar och endast försvarsförvaltningens 
ordinarie personal har tillträde till dem. 
Försvarsmakten inspekterar också ovan av-
sedda tryckbärande anordningars placering. 
 

——— 
Denna lag träder i kraft den       20   . 
Den rätt att besikta tryckbärande anord-

ningar inom försvarsförvaltningens verk-
samhetsområde som försvarsmakten hade en-
ligt de bestämmelser som gällde vid ikraft-
trädandet av denna lag kvarstår till utgången 
av 2010. 

——— 
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Bilaga 
Förordningsutkast 

 
 

Arbets- och näringsministeriets förordning 

om ändring av 2 § i handels- och industriministeriets beslut om tryckbärande anordningar 

I enlighet med arbets- och näringsministeriets beslut 
ändras i handels- och industriministeriets beslut av den 30 september 1999 om tryckbärande 

anordningar (938/1999) 2 § 1 mom. 7 punkten som följer: 
 

2 § 
Till tillämpningsområdet för detta beslut 

hör inte 
— — — — — — — — — — — — — —  
7) militära tryckbärande anordningar, 
— — — — — — — — — — — — — —  

——— 

 
Denna förordning träder i kraft den     20  . 

 
 

 
 
 

————— 
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Arbets- och näringsministeriets förordning 

om ändring av 1 § i handels- och industriministeriets beslut om tryckbärande anordningars 
säkerhet 

I enlighet med arbets- och näringsministeriets beslut 
ändras i handels- och industriministeriets beslut av den 18 oktober 1999 om tryckbärande 

anordningars säkerhet (953/1999) 1 § 2 mom. 3 punkten, sådan den lyder i förordning 
1176/2007, och  

fogas till 1 § 2 mom. en ny 4 punkt som följer: 
 

1 § 

Tillämpningsområde 

Dessutom tillämpas detta beslut på 
 

— — — — — — — — — — — — — —  

3) tryckbärande anordningar i fartyg, 
4) militära tryckbärande anordningar. 

 
——— 

Denna förordning träder i kraft den     20   . 
 

————— 
 

 

 



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (Adobe RGB \0501998\051)
  /CalCMYKProfile (Europe ISO Coated FOGRA27)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments false
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002000740069006c0020006b00760061006c00690074006500740073007500640073006b007200690076006e0069006e006700200065006c006c006500720020006b006f007200720065006b007400750072006c00e60073006e0069006e0067002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f00630068007700650072007400690067006500200044007200750063006b006500200061007500660020004400650073006b0074006f0070002d0044007200750063006b00650072006e00200075006e0064002000500072006f006f0066002d00470065007200e400740065006e002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200063006f006e00730065006700750069007200200069006d0070007200650073006900f3006e002000640065002000630061006c006900640061006400200065006e00200069006d0070007200650073006f0072006100730020006400650020006500730063007200690074006f00720069006f00200079002000680065007200720061006d00690065006e00740061007300200064006500200063006f00720072006500630063006900f3006e002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f007500720020006400650073002000e90070007200650075007600650073002000650074002000640065007300200069006d007000720065007300730069006f006e00730020006400650020006800610075007400650020007100750061006c0069007400e90020007300750072002000640065007300200069006d007000720069006d0061006e0074006500730020006400650020006200750072006500610075002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f006200650020005000440046002000700065007200200075006e00610020007300740061006d007000610020006400690020007100750061006c0069007400e00020007300750020007300740061006d00700061006e0074006900200065002000700072006f006f0066006500720020006400650073006b0074006f0070002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea51fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e3059300230c730b930af30c830c330d730d730ea30f330bf3067306e53705237307e305f306f30d730eb30fc30d57528306b9069305730663044307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e30593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200066006f00720020007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c00690074006500740020007000e500200062006f007200640073006b0072006900760065007200200065006c006c00650072002000700072006f006f006600650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200069006d0070007200650073007300f5006500730020006400650020007100750061006c0069006400610064006500200065006d00200069006d00700072006500730073006f0072006100730020006400650073006b0074006f00700020006500200064006900730070006f00730069007400690076006f0073002000640065002000700072006f00760061002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006600f600720020006b00760061006c00690074006500740073007500740073006b0072006900660074006500720020007000e5002000760061006e006c00690067006100200073006b0072006900760061007200650020006f006300680020006600f600720020006b006f007200720065006b007400750072002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a00610020006c0061006100640075006b006100730074006100200074007900f6007000f60079007400e400740075006c006f0073007400750073007400610020006a00610020007600650064006f007300740075007300740061002000760061007200740065006e002e00200020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        8.503940
        8.503940
        8.503940
        8.503940
      ]
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /ClipComplexRegions true
        /ConvertStrokesToOutlines false
        /ConvertTextToOutlines false
        /GradientResolution 300
        /LineArtTextResolution 1200
        /PresetName ([High Resolution])
        /PresetSelector /HighResolution
        /RasterVectorBalance 1
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MarksOffset 14.173230
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


