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Hallituksen esitys Eduskunnalle ihmishengen turvalli-
suudesta merellä vuonna 1974 tehdyn kansainvälisen 
yleissopimuksen liitteen VII luvun vaarallisten aineiden 
kuljetusta kappaletavarana aluksessa koskevan säännös-
tön (IMDG-säännöstö) 1.3 luvun muutosten hyväksymi-
sestä ja laiksi yleissopimuksen IMDG-säännöstön 1.3 lu-
vun lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaan-
saattamisesta 

 
 

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 

 
 

Esityksessä ehdotetaan, että eduskunta hy-
väksyisi ihmishengen turvallisuudesta merel-
lä vuonna 1974 tehdyn kansainvälisen yleis-
sopimuksen liitteen VII luvun A osan 3 
säännön vaarallisten aineiden kuljetusta kap-
paletavarana aluksessa koskevan säännöstön 
(IMDG-säännöstö) 1.3 lukuun vuonna 2008 
tehdyt muutokset.  

IMDG-säännöstöä on sovellettava vaaral-
listen aineiden kappaletavaran aluskuljetuk-
sissa.  

Kansainvälinen merenkulkujärjestön 
(IMO) meriturvallisuuskomitea on hyväksy-
nyt IMDG-säännöstöön velvoittavaksi mää-
räykseksi vaarallisten aineiden kuljetusta 
kappaletavarana aluksessa koskevan koulu-
tuksen näissä kuljetuksissa toimiville henki-
löille. Vaatimus koskee laivassa työskentele-

viä ja kaikkia sellaisia maissa työskenteleviä 
henkilöitä, joiden tehtävät liittyvät vaarallis-
ten aineiden kappaletavarakuljetuksiin aluk-
sessa. 

Sopimusvaltioiden on ilmoitettava kan-
sainväliselle merenkulkujärjestölle 1 päivään 
heinäkuuta 2009, jos ne eivät hyväksy hy-
väksyttyjä muutoksia. 

Esitykseen sisältyy lakiehdotus IMDG-
säännöstön 1.3 luvun lainsäädännön alaan 
kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta. 
Näin Suomen aiemmin hyväksymät 1.3 lu-
vun nyt sitoviksi muuttuvat määräykset 
muuttuvat lain tasoisiksi.  

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan sa-
maan aikaan kuin yleissopimuksen muutok-
set tulevat Suomen osalta voimaan. 

 
————— 
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YLEISPERUSTELUT 

 
 
 
1  Nykyti la  

Ihmishengen turvallisuudesta merellä 
vuonna 1974 tehdyn kansainvälisen yleisso-
pimuksen (SopS 11/1981), jäljempänä SO-
LAS-yleissopimus, liitteen VII luvun A osan 
3 säännössä on 1 päivästä tammikuuta 2004 
alkaen määrätty vaarallisten aineiden kulje-
tuksista kappaletavarana aluksessa koskevaa 
säännöstöä, jäljempänä IMDG-säännöstö, 
sovellettavaksi. Tuolloin kansainvälinen 
IMDG-säännöstö tuli Suomea ja muita sopi-
musvaltioita velvoittavaksi. Kansainvälinen 
IMDG-säännöstö muuttuu kahden vuoden 
välein. Muutokset tulevat voimaan yleensä 
vuosi sen jälkeen, kun muiden kuljetusmuo-
tojen vastaavanlaiset vaarallisten aineiden 
kuljetuksia koskevat kansainvälisten sopi-
musten muutokset tulevat voimaan. IMDG-
säännöstö sisältää sitovien määräysten lisäksi 
suosituksia. 

Vaarallisten aineiden kuljetuksesta sääde-
tään vaarallisten aineiden kuljetuksesta anne-
tulla lailla (719/1994), jäljempänä VAK-laki, 
ja sen nojalla annetuissa vaarallisten aineiden 
kuljetuksesta kappaletavarana aluksessa an-
netulla valtioneuvoston asetuksella 
(666/1998), jäljempänä VAK-kappaletavara-
asetus ja Merenkulkulaitoksen päätöksellä 
vaarallisten aineiden kuljetuksesta kappale-
tavarana aluksella (tiedotuslehti 
11/17.12.2008), jäljempänä VAK-määräys. 
Nämä sisältävät keskeisimmät vaarallisten 
aineiden aluskuljetusta kappaletavarana kos-
kevat turvallisuussäännökset ja -määräykset 
mukaan lukien säännökset ja määräykset 
henkilöstön pätevyydestä. Säännökset ja 
määräykset perustuvat IMDG-säännöstöön. 

Varsinaisen merikuljetuksen lisäksi vaaral-
listen aineiden kuljetuksesta ja tilapäisestä 
säilytyksestä satama-alueella säädetään vaa-
rallisten aineiden kuljetuksesta ja tilapäisestä 
säilytyksestä satama-alueella annetulla val-
tioneuvoston asetuksella (251/2005), jäljem-
pänä VAK-satama-asetus. Asetus sisältää 
keskeisimmät satama-aluetta, satamanpitäjää 

ja toiminnanharjoittajaa satama-alueella kos-
kevat turvallisuussäännökset, kuten ennakko-
tiedottaminen, turvallisuusselvityksen laati-
minen ja ylläpito, vaarallisten lastien erotte-
lu, onnettomuusraportointi ja satama-alueen 
henkilöstön koulutus. 

VAK-lain 11 §:ssä säädetään henkilöstön 
yleisestä pätevyydestä. Pykälän 1 momentis-
sa on yleinen koulutusvaatimus jokaiselle 
vaarallisten aineiden kuljetukseen tai tilapäi-
seen säilytykseen liittyviä tehtäviä hoitavalle 
henkilölle.  

Nykyisessä VAK-kappaletavara-
asetuksessa on yleissäännös koulutuksen si-
sällöstä. Lisäksi aluksen miehistön pätevyy-
destä säädetään aluksen miehityksestä, laiva-
väen pätevyydestä ja vahdinpidosta annetulla 
valtioneuvoston asetuksella (1256/1997). 
Tämän asetuksen säännökset perustuvat me-
renkulkijoiden vähimmäiskoulutuksesta an-
nettuun Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiiviin 2008/106/EY, kansainväliseen 
merenkulkijoiden koulutusta, pätevyyskirjoja 
ja vahdinpitoa koskevaan vuoden 1978 yleis-
sopimukseen (SopS 22/1984) sekä meren-
kulkijoiden pätevyyskirjoja ja vahdinpitoa 
koskevaan säännöstöön (SopS 23/1999). 
VAK-satama-asetuksen mukaan satama-
alueella työskenteleviltä edellytetään IMDG-
säännöstön suosituksen mukaista, tehtävän 
mukaista koulutusta vaarallisten aineiden 
kuljetuksissa mukana oleville henkilöille. Di-
rektiivin 2008/106/EY koulutusvaatimus 
koskee aluksella työskenteleviä henkilöitä. 
Direktiivi ei koske satamassa työskenteleviä 
eikä muita maa-alueella työskenteleviä hen-
kilöitä, joiden toimenpiteillä voi olla vaiku-
tusta vaarallisten aineiden kuljetukseen kap-
paletavarana aluksessa.  

Tämä hallituksen esitys liittyy kauppame-
renkulun turvallisuuteen samoin kuin työ- ja 
kuljetusoikeuteen. Näin ollen Ahvenanmaan 
itsehallintolain (1144/1991) 27 §:n 13, 21 ja 
41 kohdan mukaan sopimuksen määräykset 
kuuluvat valtakunnan lainsäädäntövaltaan. 
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2  Esityksen tavoitteet  ja  keskeiset  
ehdotukset  

IMDG-säännösten muutosten tavoitteena 
on harmonisoida kansainväliset vaarallisten 
aineiden kuljetuksia kappaletavarana aluk-
sessa koskevat määräykset kaikkia kuljetus-
muotoja koskevien Yhdistyneiden Kansakun-
tien talous- ja sosiaaliasioiden neuvoston 
(ECOSOC) vaarallisten aineiden kuljetusten 
mallisääntöjen, jäljempänä YK:n VAK-
mallisäännöt, kanssa ja parantaa liikennetur-
vallisuutta ja logistisen ketjun toimivuutta. 

IMO:n meriturvallisuuskomitea (Maritime 
Safety Committee, MSC) hyväksyi 84. istun-
nossaan 16 päivänä toukokuuta 2008 päätös-
lauselmallaan MSC.262(84) muutoksia 
IMDG-säännöstöön. Lainsäädännön alaan 
kuuluva IMDG-säännöstön 1.3 luvun muutos 
koskee suosituksesta velvoittavaksi muuttu-
vaa vaarallisten aineiden kuljetuksiin liitty-
vää koulutusta. Koulutusvaatimus koskee 
kaikkia niitä, jotka työtehtävissään joutuvat 
tekemisiin aluksessa tapahtuvien vaarallisten 
aineiden kappaletavarakuljetusten kanssa. 
Näitä ovat esimerkiksi aluksissa ja satamissa 
työskentelevät sekä vaarallisten aineiden lä-
hettäjät, pakkaajat ja huolintaliikkeissä työs-
kentelevät. 

Esityksen tavoitteena on hyväksyä ja saat-
taa voimaan IMO:n meriturvallisuuskomite-
an 16 päivänä toukokuuta 2008 päätöslau-
selmallaan MSC.262(84) IMDG-säännöstöön 
tekemät muutokset. Muutosten on tarkoitus 
tulla voimaan 1 päivänä tammikuuta 2010. 

Tarkoituksena on, että eduskunta hyväksyi-
si IMDG-säännöstön 1.3 lukuun tehdyt Suo-
mea velvoittavat muutokset ja lain IMDG-
säännöstön 1.3 luvun lainsäädännön alaan 
kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta. 
Lain voimaantulosta säädettäisiin tasavallan 
presidentin asetuksella. Lain on tarkoitus tul-
la voimaan samanaikaisesti IMDG-
säännösten muutosten kanssa eli 1 päivänä 
tammikuuta 2010. Lakiin sisällytettäisiin 
myös varsinaisen voimaansaattamissäännök-
sen lisäksi sopimuksen julkaisemista koskeva 
säännös. 

IMDG-säännöstöön tehdyt muutokset eivät 
edellytä muutoksia VAK-lakiin. 
 
3  Esityksen vaikutukset  

Esityksellä ei ole merkittäviä organisaatio- 
tai henkilöstövaikutuksia eikä valtiontalou-
dellisia vaikutuksia. Merenkulkulaitos valvoo 
vaarallisten aineiden aluskuljetuksia kappale-
tavarana. Koska koulutusvaatimus tulisi vel-
voittavaksi, toimenpide laajentaa vähäisessä 
määrin Merenkulkulaitoksen valvontavelvoi-
tetta. 

Esitys parantaa meriturvallisuutta aluksilla, 
turvallisuutta satamissa ja yleisesti vaarallis-
ten aineiden kuljetusketjussa sekä vähentää 
meriympäristölle vaarallisten aineiden alus-
liikenteestä aiheutuvaa vaaraa. 
 
4  Asian valmistelu 

Esitys on laadittu liikenne- ja viestintämi-
nisteriössä yhteistyönä Merenkulkulaitoksen 
kanssa. Merenkulkulaitos on osallistunut 
IMDG-säännöstön muutosten valmisteluun 
IMO:ssa. 

Esitysluonnoksesta on pyydetty lausunnot 
ulkoasiainministeriöltä, oikeusministeriöltä, 
sisäasiainministeriöltä, sosiaali- ja terveys-
ministeriöltä, ympäristöministeriöltä, rajavar-
tiolaitokselta, tullilaitokselta, säteilyturva-
keskukselta, Merenkulkulaitokselta, Suomen 
Ympäristökeskukselta, Opetushallitukselta, 
Suomen Satamaliitto ry:ltä, Suomen Varus-
tamot ry:ltä, Satamaoperaattorit ry:ltä, Ke-
mianteollisuus ry:ltä, Öljy- ja Kaasualan 
Keskusliitto ry:ltä, Teknisen Kaupan ja Pal-
veluiden Yhdistys ry:ltä, Ålands Redarfö-
rening rf:ltä, Rahtialusyhdistys ry:ltä, Suo-
men Laivapäällystöliitto ry:ltä, Suomen Me-
rimiesunioni ry:ltä, Suomen Konepäällystö-
liitto ry:ltä ja Suomen Huolintaliikkeisen liit-
to ry:ltä. 

Merenkulkulaitos ja alan toimijat eivät ole 
vastustaneet esitystä. Lausunnoissa olleet 
huomautukset on otettu mahdollisuuksien 
mukaan huomioon esitystä viimeisteltäessä. 
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YKSITYISKOHTAISET PERUSTELUT 

 
 
1  IMDG-säännöstön muutokset  ja 

ni iden suhde Suomen lainsää-
däntöön 

Vaarallisten aineiden kuljetuksesta sääde-
tään VAK-laissa ja sen nojalla annetuissa 
VAK-kappaletavara-asetuksessa ja VAK-
satama-asetuksessa sekä määrätään Meren-
kulkulaitoksen VAK-päätöksessä. 

Kansalliset vaarallisten aineiden aluskulje-
tusta merellä koskevat säännökset ja määrä-
ykset perustuvat IMDG-säännöstöön, jossa 
on huomioitu kaikkia kuljetusmuotoja kos-
kevat YK:n VAK-mallisäännöt. 
 
IMDG-säännöstön muutokset 

Osa 1. Luku 1.1. Yleiset määräykset. Lu-
kuun on otettu päivitetty teksti alusten aihe-
uttaman meren pilaantumista ehkäisevän 
kansainvälisen yleissopimuksen (MARPOL; 
(SopS 51/1983)) III liitteestä. Siinä kuvataan 
meriympäristölle vaaralliset aineet YK:n 
VAK-mallisääntöjä samoin kuin kemikaalien 
luokitus- ja merkintäjärjestelmien maailman-
laajuista harmonisointijärjestelmää vastaa-
viksi. Määräykset ovat teknisluonteisia ei-
vätkä kuulu lainsäädännön alaan.  

Osa 1. Luku 1.2. Määritelmät, mittayksi-
köt ja lyhenteet. Lukuun on tehty määritelmi-
en toimitusteknisiä muutoksia ja lisätty muu-
tama uusi määritelmä. Esimerkiksi kierräte-
tyn muovimateriaalin määritelmään on lisätty 
viittaus YK:n VAK-mallisääntöjen mukai-
seen ISO-standardiin. Määräykset ovat tek-
nisluonteisia eivätkä kuulu lainsäädännön 
alaan.  

Osa 1. Luku 1.3. Koulutus. Nykyisin voi-
massa oleva luku 1.3 käsittää 4 sivua suosi-
tusluonteisia määräyksiä. Meriturvallisuus-
komitean hyväksymät lisäykset lukuun 1.3 
ovat vajaan sivun mittaiset.  

Luku 1.3 sisältää koulutusta koskevat mää-
räykset. Luvun kappaleiden 1.3.1.1—1.3.1.3 
koulutusvaatimukset muuttuvat velvoittaviksi 
ja kappaleiden 1.3.1.4—1.3.1.7 jäävät suosi-
tuksiksi. 

Suosituksiksi jäävät kohdan 1.3.1.4 turval-
lisuuskoulutus, kohdan 1.3.1.5 suositus mais-
sa olevalle henkilöstölle heidän tehtäviinsä 
liittyvästä koulutuksesta, kohdan 1.3.1.6 suo-
situs koulutusta koskevaksi taulukoksi, jossa 
on lueteltu IMDG-säännöstön luvut ja muut 
asiaankuuluvat säännöstöt sekä kohdan 
1.3.1.7 luettelo säännöstöistä ja muista jul-
kaisuista, joista voi olla hyötyä tehtävän mu-
kaisessa koulutuksessa. 

IMDG-säännöstön kappaleeseen 1.3.0 ote-
tun muutoksen vuoksi aikaisemmin suosituk-
sena olevasta koulutuksesta tulee velvoittava 
kaikille, jotka ovat mukana vaarallisten ai-
neiden kappaletavaran aluskuljetuksissa. 
Koulutusvelvollisuus koskee maissa olevia 
henkilöitä, jotka luokittelevat pakattuja vaa-
rallisia aineita, pakkaavat niitä, merkitsevät 
kuljettavia vaarallisia aineita, laativat kulje-
tusasiakirjoja, laativat pakattujen vaarallisten 
aineiden lastaus- ja ahtaussuunnitelmia, las-
taavat tai purkavat taikka kuljettavat vaaralli-
sia aineita, valvovat ja tarkastavat vaarallis-
ten aineiden kuljetuksia. 

Koulutuksen tulee sisältää kuljetuksen vaa-
timukset kattavaa henkilöstön vastuuseen ja 
tehtäviin soveltuvaa koulutusta. Koulutus si-
sältää yleistä tiedostavaa koulutusta ja tehtä-
väkohtaista koulutusta. Sen on sisällettävä 
myös turvakoulutusta, joka liittyy terroris-
minvastaisiin toimiin. Yleinen tiedostava 
koulutus pitää sisällään kuvauksen vaarallis-
ten aineiden kuljetusluokista, aineiden mer-
kitsemisestä, lipukkeiden kiinnittämisestä, 
pakkaamisesta, ahtauksesta, erottelusta ja yh-
teensopivuudesta sekä kuvauksen vaarallis-
ten aineiden kuljetusasiakirjojen tarkoituk-
sesta ja sisällöstä. Tehtäväkohtainen koulutus 
puolestaan koostuu yksityiskohtaisesta työn-
tekijälle henkilökohtaisesti laaditusta ohjel-
masta, joka vastaa työntekijän tehtäväkoko-
naisuutta. 

Suosituksesta velvoittavaksi muuttuva kou-
lutus on uusittava määräajoin.  

Hyväksytyissä IMDG-säännöstön muutok-
sissa työnantajalla ja työtekijällä on oltava 
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tiedot suoritetusta koulutuksesta. Tiedot on 
oltava toimivaltaisen viranomaisen saatavilla. 

Työnantaja päättää, millaista koulutusta 
henkilölle annetaan ja millaista koulutusme-
netelmää käytetään. Yrityksen on varmistet-
tava, että vaarallisten aineiden kuljetuksiin 
palkattava henkilö on saanut riittävän koulu-
tuksen. Jos henkilö ei ennen työsuhteen alkua 
ole saanut riittävää koulutusta, hänen tulee 
työskennellä ainoastaan koulutuksen saaneen 
henkilön suorassa valvonnassa. Lisäksi toi-
mivaltainen viranomainen voi tarkastaa, on-
ko yrityksen henkilöstölle antama koulutus 
riittävää suhteessa siihen, mitkä ovat heidän 
roolinsa ja tehtävänsä kuljetusketjussa. 

VAK-lain 11 §:n 1 momentissa on sään-
nökset henkilöstön pätevyydestä heidän teh-
täviensä liittyessä vaarallisten aineiden kulje-
tukseen. Pykälän 2 momentin mukaan tarvit-
tavasta koulutuksesta ja muusta pätevyydestä 
säädetään tarkemmin valtioneuvoston ase-
tuksella. Nyt IMDG-säännöstöön ehdotetut 
työntekijän tehtävänmukaiset koulutusvaati-
mukset, jotka nykyisin ovat suosituksia, kuu-
luvat lainsäädännön alaan.  

VAK-lain 11 §:n 3 momentissa on sään-
nökset tietojensäilyttämisestä. Uusi velvoite 
työnantajalle säilyttää tiedot työntekijälle an-
netusta koulutuksesta kuuluu lainsäädännön 
alaan.  

Edellä kuvattuja koulutusvaatimusta ja 
työnantajan koulutustietojen säilyttämistä 
koskevia vaatimuksia lukuun ottamatta luvun 
1.3 nykyisin suosituksena olevat määräykset 
eivät sisällä lainsäädännön alaan kuuluvaa.       

Lukuun 1.3 suositusluontoisiksi jäävät vä-
häisin teknisin muutoksin edelleen turvalli-
suuskoulutus ja koulutuksen yksityiskohtai-
nen sisältö. 

Osa 1. Luku 1.4. Turvamääräykset. Luku 
on pääosiltaan suositusluonteinen. Turva-
määräyksiin on tehty lähinnä toimitusteknisiä 
muutoksia. Tällainen on esimerkiksi luokan 
1.4 tiettyjen räjähteiden lisääminen suuren 
riskin omaavien aineiden luetteloon. Määrä-
ykset ovat teknisluonteisia eivätkä kuulu 
lainsäädännön alaan. 

Osa 1. Luku 1.5. Yleiset määräykset kos-
kien vaarallisten aineiden kuljetusluokkaa 7. 
Radioaktiivisia aineita (luokka 7) koskevat 
yleiset määräykset on siirretty aiemmasta 
IMDG-säännöstön kohdasta 1.1.3 uuteen lu-

kuun 1.5. Määräykset ovat teknisluonteisia 
eivätkä kuulu lainsäädännön alaan.  

Osa 2. Luokitus. Vaarallisten aineiden luo-
kitukseen on tehty luokituskriteereiden muu-
toksia. Radioaktiivisten aineiden, vaarallisten 
aineiden kuljetusluokka 7 ja meriympäristöl-
le vaarallisten aineiden luokituskriteerit on 
päivitetty. Määräykset ovat teknisluonteisia 
eivätkä kuulu lainsäädännön alaan.  

Osa 3. Vaarallisten aineiden luettelo, eri-
tyismääräykset ja poikkeusmääräykset. Vaa-
rallisten aineiden luetteloon on lisätty 12 uut-
ta ja viisi IMDG-säännöstössä aiemmin 
esiintymätöntä ainetta. Uudet poikkeusmää-
riä koskevat tekniset määräykset on lisätty 
lukuun 3.5. Nämä koskevat vaarallisten ai-
neiden kuljetuksia erittäin pieninä määrinä. 
Lisäksi vaarallisten aineiden luetteloon on 
viety suuri joukko yksityiskohtaisia teknis-
luonteisia täsmennyksiä. Tällainen on esi-
merkiksi uusi erityismääräys 332, joka vapa-
uttaa magnesiumnitraattiheksahydraatin 
IMDG-säännösten soveltamisalasta. Muutok-
set eivät sisällä lainsäädännön alaan kuulu-
vaa.  

Osa 4. Pakkausten ja säiliöiden vaatimuk-
set. Osaan on tehty lukuisia teknisiä päivi-
tyksiä ja täsmennyksiä. Tällainen on esimer-
kiksi uuden pakkaustavan P804 lisääminen. 
Tätä pakkaustapaa voi käyttää bromin kulje-
tukseen. Määräykset ovat teknisluonteisia ei-
vätkä kuulu lainsäädännön alaan.  

Osa 5. Lähetystä koskevat määräykset.  
Meriympäristölle vaarallisten aineiden mer-
kintä, jossa on kuollut puu ja kala, muutetaan 
vastaamaan muissa kuljetusmuodoissa käy-
tettävää vesiympäristölle vaarallisen aineen 
merkintää. Lisäksi vaarallisten aineiden kul-
jetusluokan 5.2, orgaaniset peroksidit, lipuk-
keeseen on tehty korjaus, jossa liekkisymboli 
voi olla musta tai valkoinen. Tähän osaan on 
lisäksi tehty useita teknisiä päivityksiä ja 
täsmennyksiä.  Muutokset eivät sisällä lain-
säädännön alaan kuuluvaa.  

Osa 6. Pakkausten, IBC-pakkausten, suur-
päällysten, UN-säiliöiden, MEG-konttien ja 
säiliöajoneuvojen rakenne- ja testausvaati-
mukset. Osaan on tehty useita teknisiä muu-
toksia ja yksittäisiä täsmennyksiä. Tällaisia 
ovat esimerkiksi suurpakkausten uusi pinot-
tavuutta osoittava merkintä samoin kuin 
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suurpakkausten uusi tärinäkoe. Muutokset 
eivät sisällä lainsäädännön alaan kuuluvaa.  

Osa 7. Kuljetustoimenpiteitä koskevat 
määräykset. Osaan on tehty runsaasti toimi-
tusteknisiä muutoksia ja päivityksiä. Tällai-
nen on esimerkiksi palavien kaasujen ja nes-
teiden leimahduspistettä koskevat täsmen-
nykset. Lisäksi muutoksissa on tehty viittaus 
kansainvälisen atomienergiajärjestön (IAEA) 
viimeisimpään suosituksena olevaan turvalli-
suusstandardisarjaan. Julkaisu koskee radio-
aktiivisten aineiden kuljetusonnettomuuksiin 
valmistautumista ja varautumista. Muutokset 
eivät sisällä lainsäädännön alaan kuuluvaa. 
 
 
2  Lakiehdotuksen perustelut  

1 §. Pykälä sisältäisi säännöksen siitä, että 
IMDG-säännöstön 1.3 luvun lainsäädännön 
alaan kuuluvat määräykset, siten kuin ne ovat 
muutettuina 16 päivänä toukokuuta 2008 an-
netulla IMO:n meriturvallisuuskomitean pää-
töslauselmalla, olisivat lakina voimassa sel-
laisina kuin Suomi on niihin sitoutunut. Näin 
Suomen aiemmin hyväksymät 1.3 luvun nyt 
sitoviksi muuttuvat määräykset muuttuvat 
lain tasoisiksi. Lainsäädännön alaan kuuluvia 
määräyksiä selostetaan yksityiskohtaisissa 
perusteluissa ja jäljempänä eduskunnan suos-
tumuksen tarpeellisuutta käsittelevässä koh-
dassa. 

2 §. IMDG-säännöstön muutoksia ei pykä-
län mukaan julkaistaisi Suomen säädösko-
koelman sopimussarjassa muilta osin kuin 
eduskunnan hyväksymiltä osin. IMDG-
säännöstön konsolidoidun toisinnon 1.3 lu-
vun määräyksistä julkaistaan myöskin aino-
astaan sitoviksi muuttuvat määräykset. 
IMDG-säännöstö olisi kokonaisuudessaan 
nähtävänä ja saatavissa Merenkulkulaitok-
sessa. Se myös antaisi siitä lisätietoja suo-
meksi ja ruotsiksi. 

IMDG-säännöstön 1.3 luvun muutokset si-
sältävät eduskunnan hyväksymistä edellyttä-
viä määräyksiä, minkä vuoksi luvun muutok-
set on hallituksen esityksen liitteessä 1. Nä-
mä määräykset julkaistaisiin Suomen sää-
döskokoelman sopimussarjassa. Koska 
IMDG-säännöstön koko 1.3 luku muuttuu 
lain tasoiseksi, hallituksen esityksen liitteessä 
2 ovat myös kokonaisuudessaan IMDG-

säännöstön 1.3 luvun 1 päivänä tammikuuta 
2010 sitoviksi tulevat määräykset. Esityksen 
liitteenä ei ole suosituksiksi jääviä 1.3 luvun 
määräyksiä.  

Valtiosopimusten julkaisemisesta sääde-
tään Suomen säädöskokoelmasta annetussa 
laissa (188/2000). Valtiosopimusta ei kysei-
sen lain mukaan ole välttämätöntä kaikissa 
tapauksissa julkaista sopimussarjassa. Lain 
9 §:n perusteella valtioneuvosto tai ministe-
riö voi erityisestä syystä päättää, että muuta 
kuin eduskunnan hyväksymää tai eduskun-
nan hyväksymistä edellyttävää valtiosopi-
musta ei julkaista sopimussarjassa, jos sopi-
muksen määräykset ovat esimerkiksi yleisel-
tä merkitykseltään vähäisiä.  Sopimusmäärä-
ykset voivat lain esitöiden mukaan olla tällai-
sia esimerkiksi silloin, kun ne koskevat vain 
selvästi rajattua suppeaa henkilöpiiriä, kuten 
tietyn ammatin tai elinkeinon harjoittajia (HE 
174/1999 vp, s. 22/l). Sopimussarjassa on 
kuitenkin julkaistava ilmoitus viranomaises-
ta, jolta on saatavissa jäljennös valtiosopi-
muksesta ja joka antaa sopimuksesta tietoja 
suomeksi ja ruotsiksi. 

Laki Suomen säädöskokoelmasta on sää-
detty perustuslakivaliokunnan myötävaiku-
tuksella (PeVM 1/2000 vp) tavallisen lain 
säätämisjärjestyksessä. Valiokunta katsoi 
tuolloin, että valtiosopimusten julkaiseminen 
voidaan perustuslain nojalla säätää lailla teh-
täväksi muullakin tavoin kuin sopimussarjas-
sa ja että perustuslaissa ei myöskään säädetä 
valtiosopimusten julkaisemiskielestä. Koska 
valtiosopimusten julkaiseminen muuten kuin 
sopimussarjassa oli lisäksi lain 9 §:ssä 
asianmukaisesti rajattu, valiokunta ei katso-
nut sääntelyn antavan aihetta valtiosääntöoi-
keudellisiin huomautuksiin (PeVM 1/2000 
vp, s. 2). 

Lausunnossaan (PeVL 24/2004 vp) perus-
tuslakivaliokunta katsoi, että vaarallisten ta-
varoiden kansainvälisistä tiekuljetuksista 
tehdyn eurooppalaisen sopimuksen (ADR) A 
liitteen 1.10 luvun muutosten lainsäädännön 
alaan kuuluvien määräysten voimaansaatta-
mista koskevan lain 2 § oli asiasisällöltään 
Suomen säädöskokoelmasta annetun lain 
9 §:ää vastaava. Sopimuksen jättäminen jul-
kaisematta sopimussarjassa perustui ehdo-
tuksen mukaan kuitenkin suoraan lakiin eikä 
valtioneuvoston tai ministeriön päätökseen. 
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Sääntely ei vaikuttanut lakiehdotuksen käsit-
telyjärjestykseen. 

Käsiteltävänä oleva lakiehdotuksen 2 § on 
asiasisällöltään Suomen säädöskokoelmasta 
annetun lain 9 §:ää vastaava. IMDG-
säännösten muutosten jättäminen julkaise-
matta sopimussarjassa perustuisi suoraan la-
kiin. Vain säännöstön 1.3 lukuun tehdyt 
muutokset sekä säännöstön konsolidoidun 
toisinnon 1.3 luvun sitoviksi tulevat määrä-
ykset julkaistaisiin säädöskokoelman sopi-
mussarjassa. 

3 §. Laki tulisi voimaan tasavallan presi-
dentin asetuksella säädettävänä ajankohtana 
samanaikaisesti kuin IMDG-säännöstön 
muutokset tulevat voimaan. Tarkoituksena 
on, että laki tulisi voimaan 1 päivänä tammi-
kuuta 2010. 
 
3  Voimaantulo 

IMDG-säännöstöön toukokuussa 2008 teh-
dyt muutokset katsotaan SOLAS-
yleissopimuksen VIII artiklan mukaisesti hy-
väksytyiksi 1 päivänä heinäkuuta 2009, jollei 
niitä siihen mennessä ole vastustanut 1/3 so-
pimuspuolista tai sopimuspuolet, joiden yh-
teenlaskettu osuus maailman kauppalaivaston 
tonnistosta on yli 50 prosenttia. Jos muutok-
set katsotaan hyväksytyiksi, ne tulevat voi-
maan 1 päivänä tammikuuta 2010, lukuun ot-
tamatta sellaisen sopimuspuolen osalta, joka 
on vastustanut muutosta ja joka ei ole peruut-
tanut vastustustaan. 

Tarkoituksena on, että Suomi voisi saattaa 
IMDG-säännöstön muutokset voimaan sa-
manaikaisesti kuin ne tulevat voimaan kan-
sainvälisesti. 
 
4  Eduskunnan suostumuksen tar-

peel l isuus ja  käsi t te lyjärjestys  

4.1 Eduskunnan suostumuksen tarpeel-
lisuus 

Perustuslain 94 §:n 1 momentin mukaan 
eduskunta hyväksyy muun muassa sellaiset 
valtiosopimukset ja muut kansainväliset vel-
voitteet, jotka sisältävät lainsäädännön alaan 
kuuluvia määräyksiä. Peruslakivaliokunnan 
mukaan tämä perustuslaissa tarkoitettu edus-
kunnan hyväksymistoimivalta kattaa kaikki 

aineelliselta luonteeltaan lain alaan kuuluvat 
kansainvälisen velvoitteen määräykset. 

Valtiosopimuksen tai muun kansainvälisen 
velvoitteen määräys on luettava lainsäädän-
nön alaan, 

1) jos määräys koskee jonkin perustuslaissa 
turvatun perusoikeuden käyttämistä tai rajoit-
tamista, 

2) jos määräys muutoin koskee yksilön oi-
keuksien tai velvollisuuksien perusteita, 

3) jos määräyksen tarkoittamasta asiasta on 
perustuslain mukaan säädettävä lailla, taikka 

4) jos määräyksen tarkoittamasta asiasta on 
voimassa lain säännöksiä tai 

5) siitä on Suomessa vallitsevan käsityksen 
mukaan säädettävä lailla. Perustuslakivalio-
kunnan mukaan kansainvälisen velvoitteen 
määräys kuuluu näiden perusteiden mukaan 
lainsäädännön alaan siitä riippumatta, onko 
määräys ristiriidassa vai sopusoinnussa Suo-
messa lailla annetun säännöksen kanssa 
(PeVL 11/2000 vp, PeVL 12/2000 vp ja 
PeVL 45/2000 vp). 

SOLAS-yleissopimusta ei ole aikanaan 
saatettu eduskunnan hyväksyttäväksi. Myö-
hemmin sopimukseen ja sen liitteisiin tehtyjä 
muutoksia on kuitenkin hyväksytty eduskun-
nan myötävaikutuksella, koska perustuslain 
94 §:n ilmaisua lainsäädännön alasta on tul-
kittava voimassa olevan perustuslain ja pe-
rustuslakivaliokunnan tulkintakäytännön 
pohjalta. 

Suomen aikaisemman sitoumuksen mu-
kaan IMDG-säännöstöä on sovellettava vaa-
rallisten aineiden kappaletavaran aluskulje-
tuksissa. Kansainvälinen merenkulkujärjestö 
IMO on 16 päivänä toukokuussa 2008 hy-
väksynyt IMDG-säännöstön 1.3 lukuun muu-
toksia, joiden mukaan vaarallisten aineiden 
kappaletavarakuljetuksiin liittyvä koulutus 
muuttuu suosituksesta sopimusvaltioita vel-
voittavaksi määräykseksi. Työnantajalla tulee 
olla tiedot suoritetusta koulutuksista, ja kou-
lutusta koskevat tiedot on oltava toimivaltai-
sen viranomaisen saatavilla. 

VAK-lain 11 §:n 1 momentin mukaan jo-
kaisella vaarallisten aineiden kuljetukseen tai 
tilapäiseen säilytykseen liittyviä tehtäviä ku-
ten vaarallisten aineiden pakkaamista, lähet-
tämistä, laivaamista, lastaamista, kuormaa-
mista, kuljetusta tai purkamista suorittavalla 
henkilöllä tulee olla tarvittava koulutus tai 
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muu pätevyys kyseiseen tehtävään. Mainitun 
pykälän 2 momentin mukaan tarvittavasta 
koulutuksesta ja muusta pätevyydestä sääde-
tään tarkemmin valtioneuvoston asetuksella. 
Lisäksi pykälän 3 momentin mukaan työnan-
tajalla tulee olla tiedot 1 momentissa tarkoi-
tetusta koulutuksesta tai muusta pätevyydes-
tä. Valvontaviranomaisen tiedonsaantioikeu-
desta säädetään VAK-lain 16 §:n 2 momen-
tissa. 

Koska koulutusvelvoitteesta, koulutusta 
koskevista tiedoista ja valvontaviranomaisen 
tiedonsaantioikeudesta säädetään laissa, 
IMDG-säännöstön 1.3 lukuun tehtyjen muu-
tosten on katsottava kuuluvan lainsäädännön 
alaan. Mainitun 1.3 luvun muutoksille on si-
ten tarpeen pyytää eduskunnan hyväksymi-
nen. 

Muissa 16 päivänä toukokuuta 2008 hy-
väksytyissä IMDG-säännöstön 1 osan lukui-
hin 1.1, 1.2, 1.4 ja 1.5 sekä säännöstön osiin 
2—7 tehdyissä muutoksissa ei ole lainsää-
dännön alaan kuuluvia määräyksiä. 
 
4.2 Suomen toimivalta 

Perustuslakivaliokunta on lausunnossaan 
16/2004 vp käsitellyt SOLAS-
yleissopimuksen liitteen muutosten toimival-
taa. Tuolloin SOLAS-yleissopimuksen liit-
teen muutosten katsottiin olevan jaetun toi-
mivallan sopimus eli sekasopimus. Jaetun 
toimivallan määräykset kuuluvat osittain yh-
teisön ja osittain jäsenvaltioiden toimival-
taan. Koska eduskunnan hyväksymistoimi-
valta ei perustuslain tulkintakäytännön mu-
kaan koske yhteisön toimivaltaan kuuluvan 
sopimuksen osia (PeVL 6/2001 vp), edus-
kunta hyväksyy sopimuksen perustuslain 
94 §:n mukaisesti vain niiltä soin kuin sopi-
muksen määräykset kuuluvat Suomen toimi-
valtaan. 

Euroopan yhteisö ei ole antanut säädöksiä 
eikä sillä ole vireillä sellaisia säädöshankkei-
ta, jotka koskevat IMDG-säännöstön sisältä-
miä asioita lukuun ottamatta vaarallisesta ai-
neesta satamille tehtäviä ilmoituksia ja aluk-
sella työskenteleviä henkilöitä koskevaa kou-
lutusta. Näin ollen toimivalta vaarallisten ai-
neiden kappaletavarana aluskuljetuksissa 
koskevista asioista ei ole ilmoitusvelvolli-
suutta eikä aluksella työskenteleviä henkilöi-

tä koskevaa koulutusta lukuun ottamatta siir-
tynyt Euroopan yhteisölle. Käsiteltävänä ole-
va IMDG-säännöstön muutos ei sisällä mää-
räyksiä satamille tehtävistä ilmoituksista, 
mutta se sisältää määräyksiä tehtäväkohtai-
sesta koulutuksesta niin aluksella kuin sata-
massa ja maa-alueella työskenteleville henki-
löille. Toimivalta koulutusvaatimuksesta 
aluksella työskentelevien henkilöiden osalta 
kuuluu Euroopan yhteisön toimivaltaan. 
Toimivalta satamassa ja maa-alueella työs-
kentelevien osalta kuuluu Suomen toimival-
taan. Suomen toimivaltaan kuulu lisäksi kou-
lutustietojen säilyttämistä koskevat määräyk-
set.   

Euroopan yhteisö ei ole IMO:n jäsen eikä 
se voi olla SOLAS-yleissopimuksen sopi-
muspuolena. 
 
4.3 Sopimuksen osan hyväksyminen 

Perustuslakivaliokunnan lausuntokäytän-
nön pohjalta on vakiintunut tavaksi, että 
eduskunta hyväksyy sen suostumusta vaati-
vat valtiosopimukset ja muut kansainväliset 
velvoitteet kokonaisuudessaan (ks. esimer-
kiksi PeVL 24/2001 vp, s. 2/II ja PeVL 
16/2008 vp). Tämä vastaa myös perustuslain 
94 §:n 1 momentin sanamuotoa. 

Perustuslakivaliokunta (PeVL 18/2002 vp, 
s. 3 ja PeVL 24/2004 vp, s. 2) ei kuitenkaan 
ole nähnyt ehdotonta estettä sille, että edus-
kunnan hyväksyminen rajataan joissakin ti-
lanteissa koskemaan vain eduskunnan hyväk-
symistä vaativan velvoitteen määräyksiä. Va-
liokunta on katsonut tällaisen poikkeukselli-
sen tilanteen voivan olla kysymyksessä aino-
astaan, jos eduskunnan hyväksymistä vaativa 
velvoitteen osa muodostaa sen muista osista 
selvästi erillisen ja niistä yhtä hyvin teknises-
ti kuin asiallisesti riippumattoman, itsenäisen 
kokonaisuuden. 

IMDG-säännöstön 1.3 luku koskee koulu-
tusta. Luvun voidaan katsoa muodostavan 
asiallisesti ja teknisesti selvästi erillisen osan 
IMDG-säännöstöä. 

IMDG-säännöstön muut kuin 1.3 luvussa 
olevat muutokset eivät kuulu lainsäädännön 
alaan eivätkä sisällä muutoinkaan eduskun-
nan hyväkymistä edellyttäviä määräyksiä. 
Mainitun 1.3 luvun määräyksiä lukuun otta-
matta määräykset ovat yksityiskohtaisissa pe-
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rusteluissa kerrotulla tavalla luonteeltaan 
teknisiä ja hyvin yksityiskohtaisia. Nämä 
muut IMDG-säännöstön määräykset koske-
vat luokitusta, merkitsemistä, kuljetuksissa 
käytettäviä pakkauksia ja säiliöitä ja niiden 
valmistusta ja testausta, kuormaamista, ah-
taamista ja erottelua laivassa. Muutokset ovat 
myös pitkälti yksittäisten sanojen poistoja ja 
lisäyksiä voimassa oleviin määräyksiin ja 
niiden sisältämiin taulukoihin. Lisäksi 
IMDG-säännöstöä soveltaa suppea joukko 
vaarallisten aineiden kappaletavaran aluskul-
jetuksiin liittyviä, vaarallisten aineiden kulje-
tuksiin erikoistuneita ammattihenkilöitä. 
Näin ollen IMDG-säännöstön muutos koskee 
rajoitettuja kohderyhmiä. 

VAK-laki koskee vaarallisten aineiden kul-
jetusta tiellä, rautatiellä, ilma-aluksessa ja 
kappaletavarana aluksessa sekä kuljetukseen 
kiinteästi liittyvää muuta toimintaa kuten 
vaarallisen aineen luokitusta, pakkaamista, 
lähettämistä tai vastaanottamista. Laki sisäl-
tää useita valtuussäännöksiä asetusten ja Me-
renkulkulaitosten määräysten antamiseen. 
Tällaisia valtuussäännöksiä on annettu muun 
ohessa vaarallisten aineiden pakkauksista, 
luokituksesta, merkinnöistä, kuljetusrajoituk-
sista sekä kuljetus-, lastaus- ja käsittelytur-
vallisuudesta. 

Käsitellessään hallituksen esitystä vaaral-
listen tavaroiden kansainvälisistä tiekuljetuk-
sista tehdyn eurooppalaisen sopimuksen 
(ADR) A liitteen muutosta (HE 134/2004 vp) 
eduskunta hyväksyi vain tietyn osan sopi-
mukseen tehdyistä muutoksista. 

IMDG-säännöstö on kokonaisuudessaan 
laajuudeltaan noin 800 sivua. Säännöstöön 

toukokuussa 2008 hyväksytyt muutokset ovat 
myös melko laajat, yhteensä noin 170 sivua. 

Edelle kuvatun vuoksi eduskunnalta pyyde-
tään poikkeuksellisesti vain IMDG-
säännöstön 1.3 luvun muutosten hyväksymis-
tä. 
 
4.4 Käsittelyjärjestys 

IMDG-säännöstön muutos ei sisällä mää-
räyksiä, jotka koskisivat perustuslakia sen 
94 §:n 2 momentissa tai 95 §:n 2 momentissa 
tarkoitetulla tavalla. IMDG-säännöstön 1.3 
lukuun tehdyt muutokset voidaan hallituksen 
käsityksen mukaan hyväksyä äänten enem-
mistöllä ja ehdotus muutosten voimaansaat-
tamislaiksi voidaan hyväksyä tavallisen lain 
säätämisjärjestyksessä. Edellä olevan perus-
teella ja perustuslain 94 §:n mukaisesti esite-
tään, että 
 

Eduskunta hyväksyisi ihmishengen 
turvallisuudesta merellä vuonna 1974 
tehdyn kansainvälisen yleissopimuksen 
liitteen VII luvun A osan 3 säännön si-
sältämän vaarallisten aineiden kulje-
tusta kappaletavarana aluksessa kos-
kevan säännöstön (IMDG-säännöstö) 
1.3 lukuun 16 päivänä toukokuuta 
2008 tehdyt muutokset, siltä osin kuin 
sopimus kuuluu Suomen toimivaltaan. 

 
Koska sopimus sisältää määräyksiä, jotka 

kuuluvat lainsäädännön alaan, annetaan sa-
malla Eduskunnan hyväksyttäväksi seuraava 
lakiehdotus: 
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Lakiehdotus 
 
 
 

Laki 

 
ihmishengen turvallisuudesta merellä vuonna 1974 tehdyn kansainvälisen yleissopimuksen 

liitteen VII luvun vaarallisten aineiden kuljetusta kappaletavarana aluksessa koskevan sään-
nöstön (IMDG–säännöstö) 1.3 luvun lainsäädännön alaan kuuluvien määräyksien voimaan-

saattamisesta 

 
Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 

 
1 § 

Ihmishengen turvallisuudesta merellä 
vuonna 1974 tehdyn kansainvälisen yleisso-
pimuksen (SopS 11/1981) liitteen VII luvun 
A osan 3 säännön vaarallisten aineiden kulje-
tusta kappaletavarana aluksessa koskevan 
säännöstön (IMDG-säännöstö) 1.3 luvun 
lainsäädännön alaan kuuluvat määräykset 
sellaisina kuin ne ovat muutettuina 16 päivä-
nä toukokuuta 2008 tehdyllä päätöksellä ovat 
lakina voimassa sellaisina kuin Suomi on 
niihin sitoutunut. 
 
 

2 § 
Suomen säädöskokoelman sopimussarjassa 

julkaistaan IMDG-säännöstön 1.3 luvun 
muutokset sekä mainitun luvun 1.3.1.1—
1.3.1.3 kappaleet sellaisina kuin ne ovat 
muutettuina 1 §:ssä mainitulla päätöksellä. 
IMDG-säännöstö on kokonaisuudessaan näh-
tävänä ja saatavissa Merenkulkulaitoksessa, 
joka myös antaa siitä tietoja suomeksi ja 
ruotsiksi. 
 

3 § 
Tämän lain voimaantulosta säädetään tasa-

vallan presidentin asetuksella. 
 

————— 
 

Helsingissä 27 päivänä maaliskuuta 2009 

 
Tasavallan Presidentti 

TARJA HALONEN 

 
 
 
 

Liikenneministeri Anu Vehviläinen 
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Liite 1 
Sopimusteksti 

 
 
 
 
PÄÄTÖSLAUSELMA MSC.262(84) 
(annettu 16 päivänä toukokuuta 2008) 
 
KANSAINVÄLISEN VAARALLISTEN 
AINEIDEN KAPPALETAVARAKUL-
JEUSSÄÄNNÖSTÖN (IMDG) MUU-
TOKSET 

RESOLUTION MSC.262(84) 
(Adopted on 16 May 2008) 
 
ADOPTION OF AMENDMENTS TO 
THE INTERNATIONAL MARITIME 
DANGEROUS GOODS (IMDG) CODE 

 
Luku 1.3 
 
1.3.0 Korvataan johdantohuomautuksessa 
”tämä luku on suosituksenomainen” tekstillä 
”kappaleet 1.3.1.4 – 1.3.1.7 ovat suosituk-
senomaisia” 

Chapter 1.3 
 
1.3.0 Replace “this chapter remain recom-
mendatory.” with “paragraphs 1.3.1.4 to 
1.3.1.7 remain recommendatory.” 
 

 
1.3.1.1 Korvataan ”tulisi” verbillä ”tulee” 
 
Lisätään uusi toinen kappale: 
”Maissa työskentelevän henkilöstön yritysten 
tulee päättää, ketkä henkilökunnasta koulute-
taan, minkä tasoista koulutusta heiltä vaadi-
taan sekä mitä koulutusmenetelmiä käytetään, 
jotta henkilöstö pystyy noudattamaan IMDG-
säännöstön sääntöjä. Tämä koulutus tulee tar-
jota tai varmistaa työhönoton yhteydessä, kun 
tehtävät liittyvät vaarallisten aineiden kulje-
tukseen. Yritysten tulee varmistaa, että henki-
löt, jotka eivät ole vielä saaneet vaadittavaa 
koulutusta, saavat työskennellä ainoastaan 
koulutetun henkilön suorassa valvonnassa. 
Koulutus tulee täydentää määräajoin, jotta 
muutokset määräyksissä ja käytännössä tule-
vat huomioon otetuiksi. Toimivaltainen vi-
ranomainen tai sen hyväksymä taho voi tar-
kastaa yrityksen järjestelmän tehokkuuden ja 
koulutuksen tarjoamisen suhteessa henkilös-
tön tehtäviin ja vastuuseen kuljetusketjussa.” 

1.3.1.1 Replace “should” with “shall” 
 
Insert second paragraph 
“Entities engaging shore-based personnel in 
such activities shall determine which staff 
will be trained, what levels of training they 
require and the training methods used to en-
able them to comply with the provisions of 
the IMDG Code. This training shall be pro-
vided or verified upon employment in a posi-
tion involving dangerous goods transport. 
For personnel who have not yet received the 
required training, the entities shall ensure that 
those personnel may only perform functions 
under the direct supervision of a trained per-
son. The training shall be periodically sup-
plemented with refresher training to take ac-
count of changes in regulations and practice. 
The competent authority, or its authorized 
body, may audit the entity to verify the effec-
tiveness of the system in place, in providing 
training of staff commensurate with their role 
and responsibilities in the transport chain.” 

 
1.3.1.2 Korvataan “pakkaa vaarallisia aineita 
kolleihin” tekstillä “pakkaa vaarallisia ainei-
ta” 
Korvataan ”pakkaa/purkaa lastinkuljetusyksi-
köitä” tekstillä ” kuormaa/purkaa lastinkulje-
tusyksiköitä” 
 

1.3.1.2 Replace “pack dangerous goods in 
packages” with “pack dangerous goods” 
 
Replace “pack/unpack CTUs” with 
“load/unload Cargo Transport Units” 
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Korvataan ”tulisi” verbillä ”tulee” 
 
1.3.1.2.1.1 Korvataan ”tulisi” verbillä ”tulee” 
 
1.3.1.2.1.2 Korvataan ”tulisi” verbillä ”tulee” 
 
1.3.1.2.2 Korvataan ”tulisi” verbillä ”tulee” 
 
Lisätään ” Kappaleessa 1.3.1.6 on suuntaa-
antava lista tyypillisistä vaarallisten aineiden 
merikuljetukseen liittyvistä tehtävistä ja kou-
lutusvaatimuksista.” 
 
 
1.3.1.2.3 Poistetaan kappale 

Replace “should” with “shall” 
 
1.3.1.2.1.1 Replace “should” with “shall” 
 
1.3.1.2.1.2 Replace “should” with “shall” 
 
1.3.1.2.2 Replace “should” with “shall” 
 
Insert “An indicative list for guidance pur-
poses only of some of the functions typically 
found in dangerous goods transport opera-
tions by sea and training requirements is 
given in paragraph 1.3.1.6.” 
 
1.3.1.2.3 Delete paragraph 

 
1.3.1.3 Korvataan kappale tekstillä ”Sekä 
työnantajan että työntekijän tulee säilyttää 
yksityiskohtaiset tiedot kaikesta saadusta 
koulutuksesta. Tiedot koulutuksesta tulee 
pyydettäessä toimittaa toimivaltaiselle viran-
omaiselle.” 

1.3.1.3 Replace paragraph with “Details of 
all the training undertaken shall be kept by 
both the employer and the employee. Train-
ing records shall be made available to 
the competent authority if requested.” 
 

 
1.3.1.4 Korvataan kappale tekstillä ”Turvalli-
suuskoulutus: Jokaisen henkilön tulee saada 
koulutusta seuraavista aiheista suhteessa 
päästötilanteen altistumisriskiin ja suoritetta-
viin tehtäviin: 
.1 onnettomuuden välttämiseen liittyvät kei-
not ja menetelmät, kuten pakkausten käsitte-
lyvälineiden oikea käyttö ja vaarallisten ai-
neiden asianmukaiset ahtausmenetelmät; 
.2 käytettävissä oleva tieto hätätilanteessa 
toimimisesta ja tiedon käyttämisestä; 
.3 yleiset vaarat, joita erilaisiin vaarallisten 
aineiden luokkiin liittyy ja miten näille vaa-
roille altistuminen estetään; tämä sisältää tar-
vittaessa henkilökohtaisten suojavaatteiden ja 
-välineiden käytön; ja 
.4 välittömät toimenpiteet vaarallisten ainei-
den tahattomassa päästötilanteessa tämä sisäl-
tää kaikki hätätilanteen toiminta-menettelyt, 
joista henkilö on vastuussa sekä noudatettavat 
henkilökohtaiset suojautumismenettelyt.” 

1.3.1.4 Replace paragraph with “Safety train-
ing: Commensurate with the risk of exposure 
in the event of a release and the functions 
performed, each person should receive train-
ing on: 
.1 methods and procedures for accident 
avoidance, such as proper use of package-
handling equipment and appropriate methods 
of stowage of dangerous goods; 
.2 available emergency response information 
and how to use it; 
.3 general dangers presented by the various 
classes of dangerous goods and how to pre-
vent exposure to those hazards, including, if 
appropriate, the use of personal protective 
clothing and equipment; and 
.4 immediate procedures to be followed in 
the event of an unintentional release of dan-
gerous goods, including any emergency re-
sponse procedures for which the person is re-
sponsible and personal protection procedures 
to be followed.” 

 
1.3.1.5 Lisätään uusi kappale ennen tauluk-
koa ”Seuraava suuntaa-antava taulukko on 
tarkoitettu ainoastaan tiedotustarkoitukseen, 
sillä yritykset ovat erilaisia ja yrityksissä voi 
olla eri tehtäviä ja velvollisuuksia.” 
 

1.3.1.5 Insert new paragraph before the table 
“The following indicative table is for infor-
mation purposes only as every entity is ar-
ranged differently and may have varied roles 
and responsibilities within that entity.” 
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Poistetaan Tehtävä-sarakkeessa rivillä 2 ”kol-
leissa” 
Lisätään Erityiset koulutusvaatimukset –
sarakkeeseen riville 2 ”ja poikkeusmäärät” 
tekstin ”rajoitetut määrät” jälkeen 
 
Lisätään Erityiset koulutusvaatimukset –
sarakkeeseen riville 3 ”ja poikkeusmäärät” 
tekstin ”rajoitetut määrät” jälkeen 
 
Korvataan Tehtävä-sarakkeen riville 4 ”paka-
ta/purkaa pakkauksesta” tekstillä ”kuorma-
ta/purkaa” 

Delete “in packages” in line 2 – Function 
 
Insert “and excepted quantities” after “lim-
ited quantities” in line 2 – Specific training 
requirements 
 
Insert “and excepted quantities” after “lim-
ited quantities” in line 3 – Specific training 
requirements 
 
Replace “Pack/unpack” with “Load/unload” 
in line 4 – Function 

 
1.3.1.6 Korvataan otsikko tekstillä ”Suuntaa-
antava taulukko kuvaa IMDG-säännöstön 
osia tai muita asiaankuuluvia sääntöjä, jotka 
voivat soveltua vaarallisten aineiden kulje-
tukseen liittyvään koulutukseen” 
 
Korvataan ”Ohjeet lastinkuljetusyksikköjen 
pakkaamiseen” tekstillä ”Lastinkuljetusyk-
sikköjen pakkausohjeet” 
 
Korvataan Tehtävä-sarakkeen riville 4 ”paka-
ta/purkaa pakkauksesta” tekstillä ”kuorma-
ta/purkaa” 
 
Huomautus: Lisätään ”.” tekstin ”soveltuvat” 
jälkeen 

1.3.1.6 Replace title with “Indicative table 
describing sections of the IMDG Code or 
other relevant instruments that may be ap-
propriate to be considered in any training for 
the transport of dangerous goods” 
 
Replace “Guidelines for Packing Cargo 
Transport Units” with “Guidelines for Pack-
ing of Cargo Transport Units” 
 
Replace “Pack/unpack” with “Load/unload” 
in line 4 – Function 
 
 
Remarks: Insert “.” after “apply” 
 

 
1.3.1.7 Lisätään ”jotka voivat soveltua” teks-
tin ”julkaisuja” jälkeen 
 
1.3.1.7.10 Korvataan “Suositukset turvallises-
ta tuholaistorjunta-aineiden käytöstä laivois-
sa, muutoksineen” tekstillä 
“MSC.1/Circ.1265 Tuholaistorjunta-aineiden 
turvallisesta käytöstä laivoissa annetut suosi-
tukset, jotka soveltuvat lastinkuljetusyksikkö-
jen desinfiointiin kaasulla” 

1.3.1.7 Insert “which may be appropriate” af-
ter “publications” 
 
1.3.1.7.10 Replace “The Recommendations 
on the Safe Use of Pesticides in Ships, as 
amended” with “MSC.1/Circ.1265 Recom-
mendations on the safe use of pesticides in 
ships applicable to the fumigation of cargo 
transport units” 
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Liite 2 
Lopullinen sopi-
musteksti (suo-
mennos)  

       

 

IMDG-SÄÄNNÖSTÖN 1.3 LUKU SELLAISENA KUIN SE ON MUUTETTUNA 16 PÄI-
VÄNÄ TOUKOKUUTA 2008 TEHDYLLÄ PÄÄTÖKSELLÄ  
 
Koulutus 

 

1.3.0 Johdantohuomautus 
 

Vaarallisten aineiden kuljettamista koskevien määräysten onnistunut soveltami-
nen ja niiden tavoitteiden saavuttaminen riippuu suuresti siitä, että kaikki henki-
löt ymmärtävät asiaan liittyvät riskit ja tuntevat määräykset yksityiskohtaisesti. 
Tämä voidaan saavuttaa vain järjestämällä oikein suunniteltuja ja pidettyjä al-
ku- ja jatkokoulutuksia kaikille vaarallisten aineiden kuljetusten parissa työs-
kenteleville. Kappaleiden 1.3.1.4 – 1.3.1.7 säännöt ovat suositeltavia (katso 
1.1.1.5). 

 
1.3.1 Maissa työskentelevän henkilöstön koulutus 
 
1.3.1.1. Maissa työskentelevän henkilöstön∗ (englanniksi shore-based personnel), joka 

osallistuu meritse kuljetettavien vaarallisten aineiden kuljettamiseen, tulee saa-
da koulutusta vaarallisten aineiden säännöistä suhteessa velvollisuuksiin. Kap-
paleessa 1.4 esitellyt koulutusvaatimukset koskien vaarallisten aineiden kulje-
tuksen turva-asioita tulee myös käsitellä. 

 
 Maissa työskentelevän henkilöstön yritysten tulee päättää, ketkä henkilökunnas-

ta koulutetaan, minkä tasoista koulutusta heiltä vaaditaan sekä mitä koulutus-
menetelmiä käytetään, jotta henkilöstö pystyy noudattamaan IMDG-säännöstön 
sääntöjä. Tämä koulutus tulee tarjota tai varmistaa työhönoton yhteydessä, kun 
tehtävät liittyvät vaarallisten aineiden kuljetukseen. Yritysten tulee varmistaa, 
että henkilöt, jotka eivät ole vielä saaneet vaadittavaa koulutusta, saavat työs-
kennellä ainoastaan koulutetun henkilön suorassa valvonnassa. Koulutus tulee 
täydentää määräajoin, jotta muutokset määräyksissä ja käytännössä tulevat 
huomioon otetuiksi. Toimivaltainen viranomainen tai sen hyväksymä taho voi 
tarkastaa yrityksen järjestelmän tehokkuuden ja koulutuksen tarjoamisen suh-
teessa henkilöstön tehtäviin ja vastuuseen kuljetusketjussa.  

 

                                                 
∗ Koulutuksesta päällystölle ja miehistölle, jotka vastaavat vaarallisia ja haitallisia aineita kuljettavien 

alusten rahdin käsittelystä, katso merenkulkijoiden koulutusta, pätevyyskirjoja ja vahdinpitoa koskeva 

kansainvälinen STCW-yleissopimus. 



 HE 34/2009 vp  
  

 

16 

1.3.1.2  Maissa työskentelevän henkilöstön, kuten henkilöstön, joka: 
 

• luokittelee vaarallisia aineita ja identifioi vaarallisten aineiden virallisia 
nimiä 

• pakkaa vaarallisia aineita 
• merkitsee vaarallisia aineita 
• kuormaa/purkaa lastinkuljetusyksiköitä 
• laatii vaarallisten aineiden kuljetusasiakirjoja 
• tarjoaa vaarallisia aineita kuljetettavaksi 
• ottaa vastaan vaarallisia aineita kuljetettavaksi 
• käsittelee vaarallisia aineita kuljetuksessa 
• laatii vaarallisten aineiden lastaus- ja ahtaussuunnitelmia 
• kuormaa/purkaa vaarallisia aineita laivoihin/laivoista 
• kuljettaa vaarallisia aineita 
• toimeenpanee, selvittää tai tutkii sovellettavien sääntöjen ja määräysten 

noudattamista tai 
• muulla toimivaltaisen viranomaisen määrittelemällä tavalla osallistuu 

vaarallisten aineiden kuljettamiseen  
 

 tulee saada seuraava koulutus:   
 
1.3.1.2.1 Yleinen tieto/perehdytyskoulutus 

 

 1. jokaisen henkilön tulee saada perehdytyskoulutusta vaarallisten aineiden 
kuljettamisen yleisistä säännöksistä 

 
 2. tämän koulutuksen tulee sisältää kuvaus vaarallisten aineiden luokista, 

merkitsemiseen, pakkaamiseen, ahtaamiseen, erotteluun ja yhteensopivuu-
teen liittyvistä säännöksistä, vaarallisten aineiden kuljetusasiakirjojen tar-
koituksesta ja sisällöstä (kuten vaarallisten aineiden eri kuljetusmuodoissa 
käytettävä lomakemalli ja kontin/ajoneuvon pakkaustodistus) ja kuvaus 
käytettävistä hätätilanneohjeista. 

 
1.3.1.2.2 Tehtäväkohtainen koulutus:  

 
  Jokaisen henkilön tulee saada yksityiskohtaista koulutusta niistä vaarallis-

ten aineiden kuljettamiseen liittyvistä säännöksistä, jotka koskevat henki-
lön tehtävää. Kappaleessa 1.3.1.6 on suuntaa-antava lista tyypillisistä vaa-
rallisten aineiden merikuljetukseen liittyvistä tehtävistä ja koulutusvaati-
muksista. 

 
1.3.1.3  Sekä työnantajan että työntekijän tulee säilyttää yksityiskohtaiset tiedot 

kaikesta saadusta koulutuksesta. Tiedot koulutuksesta tulee pyydettäessä 
toimittaa toimivaltaiselle viranomaiselle. 
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