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N:o  29  

(Suomen  säädöskokoelman  0:0 662/91)  

Asetus 
vuoden  1972  yleissopimukseen  kansainvälisistä säännöistä yhteentörmäämisen ehkäisemiseksi 

merellä liittyvien sääntöjen muutoksen voimaansaattamisesta 

Annettu Helsingissä  12  päivänä huhtikuuta  1991 

Ulkoasiainministerin esittelystä säädetään: 

l  
Lontoossa  19  päivänä lokakuuta  1989 vuo- 1990,  tulee voimaan  19  päivänä huhtikuuta 

 den 1972  kansainväliseen yleissopimukseen  1991  niin kuin siitä  on  sovittu. 
kansainvälisistä säännöistä yhteentörmäämisen 
ehkäisemiseksi merellä (SopS  30/77)  liittyviin 	 2 §  
sääntöihin tehty muutos, jonka tasavallan  pre- 	Tämä asetus tulee voimaan  19  päivänä  huh- 
sidentti  on  hyväksynyt  3  päivänä huhtikuuta tikuuta  1991.  

Helsingissä  12  päivänä huhtikuuta  1991  

Tasavallan Presidentti 

MAUNO KOIVISTO  

U lkoasiainrninitcri Perjii  Paasio  

S 

S  



N:o  29 

S 

(Suomennos)  

Vuoden  1989  muutokset 

KANSAINVÄLISIIN SÄÄNTÖIHIN  

yhteentörmäämisen  ehkäisemiseksi merellä, 
 1972 

1989 Amendment to the 

INTERNATIONAL REGULATIONS 

for preventing collisions at sea. 
1972 

S  

10  sääntö  
Reiltijakojärjestelmät  

d) 1)  Aluksen ei tule käyttää  rannikkoliiken-
nevyöhykettä,  jos  se  voi turvallisesti käyttää 
läheisen  reittijakojärjestelmän asianmukaista 
liikennekaistaa.  Kuitenkin  alle  20  metrin pitui-
set alukset,  purjealukset  ja  kalastusalukset  saa-
vat käyttää  rannikkoliikennevyöhykettä.  

2)  Sen  estämättä, mitä  d) 1)  - alakohdassa 
 on  määrätty, alus saa käyttää  rannikkoliiken-

nevyöhykettä  ollessaan matkalla satamaan, 
 avomerilaitteen  tai  -rakennelman luo, luotsi- 

asemalle  tai  mihin muuhun paikkaan tahansa 
 rannikkoliikennevyöhykkeen  sisällä  tai  sieltä 

pois,  tai  välttyäkseen uhkaavalta  vaaralta.  

Rule 10 
Traffic separation schemes 

(d)  (i)  A vessel shall not use an inshore 
traffic zone when she can safely use the appro-
priate traffic lane within the adjacent traffic 
separation scheme. However, vessels of less 
than 20 metres in length, sailing vessels and 
vessels engaged in fishing may use the inshore 
traffic zone. 

(ii) Notwithstanding subparagraph  (cl) (i),  a 
vessel may use an inshore traffic zone when en 
route to or from a port, offshore installation 
or structure, pilot station or any other place 
situated within the inshore traffic zone, or to 
avoid immediate danger.  
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SJÖFARTSSTYRELSENS 

INFORMATIONSBLAD  
15.7.1991 
	Helsingfors 	Nr  19/91  

DE  INTERNATIONELLA REGLERNA  TILL  FÖRHINDRANDE  AV SANMANSTÖTNING 
TILL  SJÖSS  1972 (Sjövägsreglerna) 

De  i  London den 19  oktober  1989  gjorda ändringarna i Sjövägsreg-
lerna (FördrS  30/77)  trädde i kraft genom  en  förordning  (662/91) 
given den 19  april  1991  och  de  har publicerats i Finlands förtatt-
ningssamlings fördragsserie (FördrS  29/91).  

Regeländringarna publiceras nedan. 

Sjöfartsinspektör 	Mauri  T. Feilman  

Närmare upplysningar: 	Sjäfartsinspektionsbyrån 

Denna publikation säljs av: Sjöfartsstyrelsen 
Statistikbyrån 
Bergmansgatan  1 
PB  158, 00141  Helsingfors 
tfn  90 - 18081  
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Nr  29  

(Finlands författningssamlings nr  662 91)  

Förordning 
om ikraftträdande av  en  ändring i  de till 1972  års konvention om  de  internationella reglerna  till 

lörhindrande  av sammanstötning  till  sjöss anslutna reglerna 

Given  i Helsingfors  den 12  april  1991  

På  föredragning av utrikesministern stadgas:  

S  

l 
Den  i  London den 19  oktober  1989  gjorda 

ändringen i  de till 1972  års konvention om  de 
 internationella reglerna  till  förhindrande av 

sammanstötning  till  sjöss (FördrS  30/77)  an-
slutna reglerna, vilken republikens  president  

Helsingfors  den 12  april  1991  

godkänt  den 3  april  1990,  träder i kraft  den 19 
 april  1991 så  som därom överenskommits.  

2  
Denna förordning träder i kraft  den 19  april 

 1991.  

Republikens  President 

 MAUNO KOIVISTO  

Utrikesminister  Pertti Paasio  

S 

S  



Nr  29 

(Översättning)  

1989  Ars ändringar i 	 1989 Amendment to the 

	

DE  INTERNATIONELLA REGLERNA 
	

INTERNATIONAL REGULATIONS 

	

för förhindrande av sammanstötning  till  sjöss, 	for preventing collisions al sea. 
1972 	 1972 

Regel lO 
Trafiksepareringssystem  

d) 1)  Ett fartyg skall inte använda kusttrafik- 
zoner om det kan använda lämpligt trafikstråk 
i närbeläget trafiksepareringssystem. Fartyg 
med  en  längd understigande  20 meter,  segelfar-
tyg och fiskefartyg får emellertid använda 
kusttrafikzonerna.  

2)  Utan  hinder  av vad som föreskrivs  I 
 underpunkt  d) 1),  får ett fartyg använda  en 

 kusttrafikzon  när det  är på  väg  till  eller från 
hamn,  offshore-installation  eller plattform, 
lotsstation eller vilken som helst annan  plats 

 inom kusttrafikzonen, eller för att undvika 
överhängande fara. 

Rule 10 

Traffic  separat  ion  .cclie,,zes  

(d) (I) A vessel shall not use an inshore 
traffic zone when she can  sateiv  use the appro-
priate traffic lane within the adjacent  trallic 

 separation scheme. However, vessels of  lcss  
than 20 metres in length, sailing vessels and 
vessels engaged in fishing may use the inshore 
traffic zone. 

(ii) Notwithstanding subparagraph (d) (I). a 
vessel may use an inshore traffic zone when en 
route to or from a port, offshore installation 
or structure, pilot station or any other place 
situated within the inshore traffic zone, or to 
avoid immediate danger.  
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