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ihmishengen turvallisuudesta merellä vuonna 1974 tehdyn kansainvälisen yleissopimuk-
sen liitteeseen tehtyjen muutosten sekä yleissopimukseen liittyvän kiinteiden irtolastien
aluskuljetuksia koskevan kansainvälisen säännöstön (IMSBC-säännöstö) pakottavan
osan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja IMSBC-sään-

nöstön soveltamisesta

Annettu Helsingissä 23 päivänä tammikuuta 2015

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 §
Ihmishengen turvallisuudesta merellä
vuonna 1974 tehdyn kansainvälisen yleisso-
pimuksen (SOLAS-yleissopimus) liitteeseen
Lontoossa 4 päivänä joulukuuta 2008 Kan-
sainvälisen merenkulkujärjestön meriturvalli-
suuskomitean päätöksen MSC.269(85) 2 liit-
teellä hyväksyttyjen muutosten sekä samassa
yhteydessä päätöksellä MSC.268(85) hyväk-
sytyn mainittuun yleissopimukseen liittyvän
kiinteiden irtolastien aluskuljetuksia koske-
van kansainvälisen säännöstön (IMSBC-
säännöstö) pakottavan osan lainsäädännön
alaan kuuluvat määräykset ovat lakina voi-
massa sellaisina kuin Suomi on niihin sitou-
tunut.

2 §
IMSBC-säännöstöä sovelletaan myös aluk-
siin, jotka kuljettavat säännöstössä tarkoitet-
tuja kiinteitä irtolasteja kotimaan liikenteessä.
Kotimaan liikenteellä tarkoitetaan liikennettä
kotimaan satamien välillä. Kotimaan liiken-

teeseen rinnastetaan liikenne Saimaan kana-
van ja siihen välittömästi liittyvien Venäjän
vesialueiden kautta Viipuriin sekä liikenne
Vihrevojn ja Viipurin välillä.
Liikenteen turvallisuusvirasto voi yksittäis-

tapauksessa kirjallisesta hakemuksesta myön-
tää poikkeuksen IMSBC-säännöstön sovelta-
misesta alukseen, joka kuljettaa säännöstössä
tarkoitettuja kiinteitä irtolasteja kotimaan lii-
kenteessä, edellyttäen, että säännöstön nou-
dattaminen aiheuttaisi kohtuutonta hanka-
luutta tai kohtuuttomia kustannuksia ja olisi
vähäiseen ympäristölle aiheutuvan vahingon
vaaraan nähden aiheetonta. Liikenteen turval-
lisuusvirasto voi kuitenkin liittää poikkeusta
koskevaan päätökseen lastin kuljettamista ja
käsittelyä koskevia, merenkulun turvallisuu-
den kannalta tarpeellisia ehtoja, joita aluk-
sella on poikkeuksesta huolimatta noudatet-
tava.
Liikenteen turvallisuusvirasto voi yksittäis-

tapauksessa kirjallisesta hakemuksesta myön-
tää SOLAS-yleissopimuksessa määrätyillä
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edellytyksillä poikkeuksen IMSBC-säännös-
tön soveltamisesta alukseen, jonka bruttove-
toisuus on alle 500.

3 §
Laivaajan tulee toimittaa aluksen päälli-
kölle tai hänen edustajalleen ja tarvittaessa
Liikenteen turvallisuusvirastolle lastia koske-
vat tiedot ja testitodistukset, jotka perustuvat
luotettavien näytteenottomenetelmien avulla
lastista otettuihin näytteisiin, siten kuin
IMSBC-säännöstössä määrätään.
Liikenteen turvallisuusvirasto on toimival-
tainen viranomainen suorittamaan IMSBC-
säännöstössä tarkoitetut toimet sellaisten ai-
neiden osalta, joita ei ole lueteltu säännös-
tössä.
Liikenteen turvallisuusvirasto voi SOLAS-
yleissopimuksen ja IMSBC-säännöstön täy-
täntöön panemiseksi antaa tarkempia teknisiä
määräyksiä:
1) lastin turvallisesta käsittelystä ja kulje-
tuksesta;
2) lastin tunnistamisesta ja luokittelusta;
3) lastia koskevien tietojen antamisesta;
4) lastista otettavista näytteistä;
5) lastia koskevista testitodistuksista sekä
muista asiakirjoista.

4 §
Tämän lain mukaisista Liikenteen turvalli-

suusviraston suoritteista perittävistä mak-
suista säädetään valtion maksuperustelaissa
(150/1992). Tarkempia säännöksiä maksuista
annetaan liikenne- ja viestintäministeriön
asetuksella.

5 §
Liikenteen turvallisuusviraston tämän lain

nojalla tekemään päätökseen saa vaatia oikai-
sua siten kuin hallintolaissa (434/2003) sää-
detään. Oikaisuvaatimus tehdään Liikenteen
turvallisuusvirastolle.
Oikaisuvaatimukseen annettuun päätök-

seen saa hakea muutosta valittamalla hal-
linto-oikeuteen siten kuin hallintolainkäyttö-
laissa (586/1996) säädetään.
Hallinto-oikeuden päätökseen saa hakea

muutosta valittamalla vain, jos korkein hal-
linto-oikeus myöntää valitusluvan.

6 §
SOLAS-yleissopimuksen liitteeseen tehty-

jen muutosten ja IMSBC-säännöstön muiden
määräysten voimaansaattamisesta ja tämän
lain voimaantulosta säädetään valtioneuvos-
ton asetuksella.
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