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Merenkulkuhallitus  ilmoittaa tiedoksi, että yhteentörmäämisen 
ehkäisemisestä sisäisillä kulkuvesillä (Sisävesisäännöt  1978) 

 annettua asetusta  (252/78) on  muutettu  25  päivänä maaliskuuta 
 1988 arinetulla  asetuksella  (302/88),  joka  on oheisena.  

Muutokset koskevat pituudeltaan  alle  12  metrin konealuksen 
kulkuvaloja  (7 §)  ja ruoppaajan  äänimerkkejä  (15 §).  

Muutokset ovat voimassa  1.5.1988  lukien. 
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302/88  
Asetus  

yhteentörmäämisen ehkäisemisesta  sisäisillä kulkuvesillä (Sisävesisäannöt  1978)  
annetun asetuksen muuttamisesta 

Annettu Helsingissä  25  päivänä maaliskuuta  988  

Kauppa-  ja  teollisuusministeriön toimialaan kuuluvia asioita käsittelemään määrätyn  ministerin 
 esittelystä 

muutetaan yhteentörmäämisen ehkäisemisesta sisäisillä kulkuvesillä (Sisävesisäännöt  1978) 
30  päivänä maaliskuuta  1978  annetun asetuksen  (252/78) 15 §,  sekä 

lisätään  7 §:ään  uusi  2  momentti seuraavasti:  

7  
Pituudeltaan  alle  12  metrin  konealuksen 

 kulku valot 

Poliisin,  tullin, rajavartiolaitoksen, puolus-
tuvoimien, merenkulkulaitoksen, paic fsrir.sn 

 tai meripelastusyksikön  aluksessa voidaan 
näyttää sinistä ympäri näköpiirin näkyvää vilk-
kuvaloa aluksen ollessa kiireellisessä  virka-  tai 
pelastustehtävässä tai  milloin  se  muun vesilii-
kenteen varoittamiseksi  on  tarpeen.  

15 § 
Ruoppaajan  dan  imerkit  

Näkyvyyden ollessa rajoitettu  on vedenalai

-Helsingissä  25  päivänä maaliskuuta  1988 

seen tai  vastaavaan työhön käytettävän ruop-
paajan sekä muun aluksen  tai  kelluvan esirseen, 

 jonka ankkurointi  tai  kiinnitys estää  tai  vai-
keuttaa muuta vesiliikennettä, annettava ank-
kuroidulle alukselle meriteiden säännöissä 
määrätty äänimerkki,  jota  seuraa:  

1) sarja yksittäislyöntejä (vähintään  6)  laiva- 
kellolla,  kun  se  voidaan sivuuttaa niin kuin  sen 

 paikka olisi merkitty oikeanpuoleisella viitalla, 
pohjoisviitalla  tai länsiviitalla; tai 

2) sarja kaksoislyöntejä (vähintään  6)  laiva- 
kellolla,  kun  se  voidaan sivuuttaa niin kuin  sen 

 paikka olisi merkitty vasemmanpuoleisella  vii-
talla, eteläviitalla tai itäviitalla.  

Tämä asetus tulee voimaan  1  päivänä touko-
kuuta  1988.  

Tasavallan Presidentti 

WsWO KOflT1S3  

Ministeri 	Pekka Vennarrc 

380291K  



SJÖFARTSSTYRELSENS 

INFORMATIONSBLAD  
1.5.1988 
	Helsingfors 	Nr  10/88  

REGLER FÖR INRE FARVATTEN  1978  

Sjöfartsstyrelsen meddelar att förordningen om förhindrande av 
sammanstötning i inre farvatten (Regler för inre farvatten 

 1978) (252/78)  har ändrats genom  en  förordning  (302/88), given 
den 25 mars 1988,  som bifogas. 

Ändringarna gäller ljus  under  gång för maskindrivet fartyg 
 under 12 meter (7  §)  och  ijudsignaler  för mudderverk  (15  §).  

Ändringarna träder i kraft  1.5.1988.  

Byråchef 	Simo Aarnio  

Sjöfartsinspektör 	 Mauri  T.  Feilmari 
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30 2/88  
Förord  fling  

om ändring av förordningen om förhindrande av  sammanstotning  i inre farvatten (Regler för inre 
farvatten  1978). 

Given  i Helsingfors  den 25 mars 1988  

På  föredragning av ministern för handläggning av ärenden som hör  till  handels- och 
industriministeriets verksamhetsområde 

ändras  15 §  förordningen  den 30 mars 1978  om förhindrande av sammanstötning i inre 
farvatten (Regler för inre farvatten  1978) (252/78)  samt 

fogas  till 7 §  ett nytt  2  momentet som följer:  

S  

7  
Ljus  under gOng for maskindri vet  fartyg  under 

12 meter  

Fartyg, som används av polis, tull- eller 
gränsbevakningspersonal, försvarsmakten, sjö-
fartsväsendet, brandkår eller sjöräddningsen-
het får,  under  brådskande tjänste- eller rädd-
ningsuppdrag eller när det  är  nödvändigt för 

 alt  varna  den  övriga sjötrafiken, föra runtly-
sande snabblixtljus med blått sken.  

15 §  
Ljudsignaler  for  mudderverk  

Då  sikten  är  begränsad skall mudderverk, 
annat fartyg eller flotte som används vid un - 

Helsingfors  den 25 mars 1988  

dervattensarbete  eller liknande arbete och som 
har förankrats eller förtöjts  så  att sjötrafiken 
hindras eller försvåras, avge sådan Ijudsignal 
som fartyg  till  ankars skall avge enligt  de 

 internationella sjövägsreglerna, samt omedel-
bart därefter:  

I) en  serie enkelslag (minst  6)  med fartygs-
klockan om fartyget eller flotten kan passeras 
som om dess läge utmärkts med styrbordsmär-
ke, nordmärke eller västmärke, eller  

2) en  serie dubbelslag (minst  6)  med fartygs-
klockan om fartyget eller flotten kan passeras 
som om dess läge utmärkts med babordsmär-
ke, sydmärke eller ostmärke. 

Denna förordning träder i kraft  den I  maj 
 1988. 

Republikens  President  

i1AUNO KOIVISTJ 

Minister 	Pekka Vennamo  

S  
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