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FARKOSTERS UTRUSTNING 

Sjöfartsstyrelsen har med stöd av  1  § sjötrafikförordningen  (124/1997)  givit ett beslut om 
farkosters utrustning. Beslutet, som gavs  den 23  april  1997,  gäller räddningsvästar,  flytpiagg 

 och räddningsdräkter för farkoster samt utrustning för vattenskotrar och andra liknande 
farkoster. 

Beslutet träder i kraft  den 1  maj  1997. 

Heikki  Valkonen  
Chef  för sjöfartsavdelningen 
sjöfartsråd  

Peter  Krusberg 
 Båtingenjör 
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SJÖFARTSSTYRELSEN 	FÖRESKRIFT 	Datum: 23.4.1997  
Dnr:  4/00/97  

Innehåll: 	 Farkosters utrustning 

Normgivnings- 	Sjötrafikförordningen  (124/1997) 1 §  
bemyndigande: 	Europeiska gemenskapemas råds direktiv 89/686/EEG om 

tillnärrnning  av medlemsstaternas lagstiftning om personlig 
skyddsutrustning 
Nordiska säkerhetskrav för flytvästar och flytpiagg TSL  24-001 
Den  internationella konventionen om säkerheten för människoliv 

 till  sjöss  1974 (FördrS 11/1981)  jämte ändringar 

Målgrupper: 	 Farkosters utrustning 

Giltighetstid: 	 1.5.1997 - tills  vidare 

SJÖFARTSSTYRELSENS BESLUT 
 OM  FARKOSTERS UTRUSTNING 

Givet i Helsingfors  den 23  april  1997  

Sjöfartsstyrelsen har med stöd av  1 § sjötrafikförordningen  av  den 7  februari  1997 
(124/1997)  beslutat: 

Med i  2 § 1 mom. sjötrafikförordningen (124/1997)  nämnda räddningsvästar, flytplagg och 
räddningsdräkter som godkänts i enlighet med beslut av sjöfartsstyrelsen avses sådana 
räddningsvästar, flytpiagg och räddningsdräkter:  

1) som  är  försedda med  CE-märkning enligt rådets direktiv 89/686/EEG,  
2) som  är  försedda med  en godkännandemärkning  av Finlands Standardisenngsförbundl 

Varudeklarationsförbundet (VDF), sjöfartsstyrelsen, Konsumentverket  (Sverige),  Dansk 
Varefakta Nvn  (Danmark)  eller Varefakta  (Norge), 

3) som  är  försedda med  en godkännandemärkning  av ett  land  som tillträtt SOLAS- 
konventionen, eller  

4) som fyller det internationella motorbåtsförbundets  (Union Internationale Motonautique) 
 krav  på  räddningsvästar avsedda för tävlingsbruk. 

2  

Vattenskotrar och andra liknande farkoster behöver inte utrustas med handbrandsläckare 
enligt  2 § 4  punkten sjötrafikförordningen.  

3 

Detta beslut träder i kraft  den 1  maj  1997. 

 Helsingfors  den 23  april  1997  

Kyösti Vesterinen 
 Generaldirektör  

Heikki  Valkonen  
Chef  för sjöfartsavdelningen 
sjöfartsråd  
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