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Nr 	Rubrik eller ärende  

år 1971  

21/71 	Isbrytamas  verks  amhetsreglemente  

år 1973  

5/73 	Flaggningsinstruktioner  för sjöfartsväsendets fartyg  

10/73 	Brandsäkerhet  på  vissa fartyg  

13/73 	Hamnuppsyningsmännens  åligganden  

18/73 	Isbrytarnas verksamhetsreglemente  

år 1975 

5/75 	Skeppsmätarnas kompetens  

år 1976 

19/76 	Fritidsvästarnas  godkänningsförfarande  

år 1977 

13/77 	Förny  ande av  dräktighetsbevis  

14/77 	Formulär för anhållan om skeppsmätning  

år 1978  

2/78 	Reglerna för inre farvatten  1978 (se 26/81  och  10/88) 

10/78 	Ansökningar om  godkännnande  för enskilda fartyg  

12/78 	Sjöfartsstyrelsens  resolution  angående tillämpning av  de  internationella skepps- 
mätningsreglema  

år 1980 

14/80 	Transportabla gasbehållare. Periodisk besiktning  

16/80 	Förordning om  transport  av farliga ämnen  på  fartyg  



24/80 	Maskindagbok för motorfartyg  

27/80 	Nytt förfarande  ii 981  för insamling av  data  för sjöfarts statistiken  

år 1981  

12/81 	Färgat  fönstergias  på  kommandobryggan  

17/81 	Sjöfartsstyrelsens beslut angående godkännande av  lantemor  

20/81 	Skydd i skeppsarbete  

26/8 1 	Regler för inre farvatten  1978 (se 2/78  och  10/88) 

30/81 	Fartyg, vars  mellandäcksluckor  ej  är på plats.  Övervakningen inställd  

år 1982 

3/82 	Östersjölotsning  

6/82 	Avskaffande av gamla  räddningsflottar  

7/82 	Bruk och  prcv  av samt övningar med styrinrättning  

10/82 	Beskickningar berättigade att ta emot sjöförklaringar  

11/82 	Allmänna principer för hur båtfarleder och båtrutter skall byggas, underhållas och 
utmärkas  på  sjökort  

18/82 	Sjöräddning  

• 	19/82 	Sjöfartsstyrelsens beslut om internationellt behörighetsbrev för förare av fritidsbåt  

20/8 2 	Användning av  flytgas  i arbetsbåtar  

år 1983  

8/83 	Hyresbåtars säkerhet  

9/83 	Fritidsfarkosters flaggor  

15/83 	Sjöfartsstyrelsens beslut om behörighetskraven för  gyrokompassinspektörer  samt  
radar-  och  ekolodsbesiktningsmän  

år 1984 

5/84 	Sjövägsreglema  (se 2/90  och  19/91)  
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6/84 	Sjöfartsstyrelsens beslut om befälhavare och maskinskötare  på  fiskefartyg  

7/84 	Certifikat rörande civilrättslig ansvarighet för oljeskador  

12/84 	Säkerhetsföreskrifter för tankfartyg  

14/84 	Brandkontrollplaner  

15/84 	Byggande av panelkummel för båtfarleder  

17/84 	Brandteknisk Idassificering  av fartygs byggnads- och inredningsmaterial,  1984 

år 1985  

3/85 	Den  syn- och hörselförmåga som fordras av sjömän  (se 13/90) 

9/85 	Utländska fartygs mätbrev  

11/85 	Isavgiftsklassbestämmelsema  1985 (se 2/86, 4/88  och  10/92) 

13/85 	Skeppsapotek  (se 13/86) 

17/85 	Stabiitetsbestäninielser  för bogserfartyg  

år 1986 

2/86 	Isavgiftsklassbestämmelsema  1985,  bilaga ffi  (se 11/85, 4/88  och  10/92) 

3/86 	Varning för syrebrist i sluma utrymmen  

9/86 	Lastdagbok för keniikalietankfartyg  

10/86 	Användning av mvåmätare för bestämmande av släckningsmedlets mängd i 
gassläckningsanordningar  

11/86 	Typgodkännande av slagvattenseparatorer, filtreringsanläggningar, oljehaitsmätare 
och slagvattensalarm  (se 9/92) 

13/86 	Skeppsapotek  (se 13/85) 

17/86 	Sjöfartsstyrelsens beslut om obemannat maskinrum  

år 1987  

2/87 	Livräddningsanordningar  på  fartyg  1987 (se 3/89, 4/92, 8/92  och  9/93) 

11/87 	Sjöfartsstyrelsens beslut om godkännande av navigationsutrustning 



15/87 	Förhöjnmg  av vissa arvoden och avgifter  (se 11/91) 

år 1988  

4/88 	Isavgiftsklassbestämmelserna  1985 (se 11/85, 2/86  och  10/92) 

6/88 	Lotsnmgsanvisnmgar  

7/88 	Transport  av spannmål  på  fartyg  (se 15/93) 

9/88 	Förordning om vakthållningen  på  fartyg  

10/88 	Regler för inre farvatten  1978 (se 2/78  och  26/81) 

15/88 	Fribordsbestammelser  i inrikestrafik samt i trafiken mellan  Finland  och Sovjet- 
unionen  på  Ostersjön  

år 1989  

3/89 	Livräddningsanordningar  på  fartyg  1987 (se 2/87, 4/92, 8/92  och  9/93) 

4/89 	Förordningen om  oesiktning  av fartyg  (se 5/92) 

5/89 	Bilaga  V till  MARPOL  73/78 -konventionen har trätt i kraft  (se 13/91  och  7/93) 

6/89 	Likvärdiga arrangemang som ersätter  radiotelegrafstation  

7/89 	Förbud  mot  freoner  och  haloner  införs inom kort  

11/89 	Rekommendation om trafikrapporter  på  Skärgårdshavet  

12/89 	Anteckningar i maskindagbok om manövrering av huvudmaskin  

13/89 	Meddelande om bristfälliga mottagningsanordningar  

14/89 	Ändring i SOLAS  1974 -konventionen  (se 12/90, 15/91  och  15/93) 

16/89 	Lotsningsdistanser  och  lotsbeställningstider  1990 (se 16/91) 

17/89 	Tjänstedräkt för lotspersonalen  

år 1990 

2/90 	De  internationella reglerna  till  fdrhindrande  av sammanstötning  till  sjöss  1972  
(Sjövägsreglerna)  (se 5/84  och  19/91) 

4/90 	IMO:s bulklastkod 



6 

6/90 	Dubbelbotten i oljetankfartyg  

11/90 	Östersjölotsningstaxa  

12/90 	Ändring av  1,74  års SOLAS-konvention MSC.12(56)  
(se 14/89, 15/91  och  15/93) 

13/90 	Läkarundersökning av sjömän  (se 3/85) 

14/90 	Kemikalie- och gastankfartyg, sjöfartsstyrelsens beslut  

år 1991  

2/91 	Skeppsmätnings- och besiktningsdistrikt  

3/91 	Försäljning av vamingsetiketter för farliga ämnen  

7/91 	Trafikregler för nöjesfarkoster som färdas  på  Saima  kanal och  till Viborg 

8/91 	Fartygsbemanning och fartygspersonalens behörighet  

11/91 	Förhöjning av vissa arvoden och avgifter  

12/91 	Trafikstadga för kanaler  

13/9 1 	På  internationella konventioner baserade nya bestämmelser och rekommendationer 
om skydd av  den marina  miljön  (se 5/89  och  7/93) 

14/91 	Trafikmärken och ljussignaler i farleder samt anläggande av luftledningar, kablar 
och andra ledningar  

15/91 	Ändring av SOLAS  1974-konventionen  (se 14/89, 12/90  och  15/93) 

16/9 1 	Vissa lotsningsdistanser  på  Skärgårdshavet  (se 16/89) 

17/91 	Lotsningsförordning  

18/91 	Linjelotsbehörighet  

19/91 	De  internationella reglerna  till  förhindrande av sammanstötning  till  sjöss  1972  
(Sjövägsreglerna)  

år 1992 

1/92 	IMO-konventioner och -rekommendationer som gäller säkerheten  till  sjöss och 
skyddet av  den marina  miljön  

3/92 	Radioutrustning  på  fartyg  (se 13/92)  
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4/92 	Livräddningsanordningar  på  fartyg  1987 (se 2/87, 3/89, 8/92  och  9/93) 

5/92 	Besiktning av fartyg  (se 4/89) 

9/92 	Förteckning över typgodkända slagvattenseparatorer,  filter,  oljehaitsmätare  och 
behandlingsanordningar för toalettavfallsvatten  (se 11/86) 

10/92 	Isavgitsk1assstämme1ser  1985 (se 11/85, 2/86  och  4/88) 

11/92 	Transport  av farliga ämnen  på  fartyg  (se 16/80  och  3/91) 

13/92 	Radioutrustning  på  fartyg  (se 3/92) 

år 1993  

1/93 	Sjöfartsavgiftema  1993 

2/93 	Sjöfartsverkets avgiftsbelagda prestationer  

3/93 	Lantemor  och ljudsignalanordningar som typgodkänts av sjöfartsstyrelsen  

4/93 	Vinterhamnar  

5/93 	Rekommendation angående utsläpp av barlastvatten från fartyg  (se 6/93, 11/93  
och  13/93) 

6/93 	Direktiv för utarbetande av  en  bekämpningsplan för fartyg vid oljeolycka  
(se 5/93, 11/93  och  13/93) 

7/93 	Ändring i bilaga  V till  MARPOL  73/78 -konventionen  (se 5/89  och  13/91) 

8/93 	Besiktningsmännen, besiktningsmännen för tryckkärl, skeppsmätama 
kompassjusterama, mönstringsförrättarna  och hamnuppsyningsmännen  år 1993 

9/93 	Livräddningsanordningar  på  fartyg  1987 (se 2/87, 3/89, 4/92  och  8/92) 

10/93 	Kanaitrafikstadga  (se 12/91) 

11/93 	Nya anvisningar om ifyilning av oljedagböcker  (se 5/93, 6/93  och  13/93) 

12/93 	Sjöfartsforvaltningen  

13/93 	Ändringar i bilaga  I till  MARPOL  73/78 -konventionen  (se 5/93, 6/93  och  11/93) 

14/93 	Förordning om färhindrande av vattnens förorening, förorsakad av fartyg 
(fartygsavfalisförordningen)  

15/93 	Bestämmelse,  m transport  av olika laster (SOLAS-konventionens reviderade 
kapitel  VI) (se 7/88, 14/89, 12/90  och  15/91) 

16/93 	Fartygsregisterreformen  

17/93 	Transport  av farliga ämnen  på  ro-ro-fartyg i begränsad trafik  på  Östersjön  

18/93 	Av sjöfartsstyrelsen godkända livräddningsanordningar  (se 2/87, 3/89, 4/92  
och  9/93) 

19/93 	Förteckning över informationsblad  1971-1993  som  är  i kraft 
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Alfabetisk förtecknmg över sjöfartsstyrelsens informationsbiad 

Följande förteckning har gjorts  på basis  av olika uppslagsord. 
Endast mformationsblad som  är  kraft har medtagits. 

Allmänna principer för hur båtfarleder och båtrutter 
skall byggas, underhållas och utmärkas  på  sjökort 	 11/82  
Anteckningar i maskindagbok om manövrering av huvudmaskin 	 12/89  
Användning av flytgas i arbetsbåtar 	 20/82  
Arbetsmiljön  på  fartyg 	 20/8 1  
Arvode för fastställande av isavgiftsklass 	 11/91  
Arvoden och lösen  till mönstringsfärrättare 	 11/91  
Arvoden för besiktning av tryckkärl 	 11/91  
Avgift  for  bestämmande och utmärkande av lastlinjer 	 11/91  
Avskaffande av gamla räddningsflottar 	 6/82  
Behörighetsbrev för förare av fritidsbåt 	 19/82  
Besiktning av fartyg 	 4/89, 

5/92  
Besiktningsarvoden 	 11/91  
Besiktningsdistrikt 	 2/91 
Besiktnmgsmännen,  besiktningsmännen för tryckkärl, 
skeppsrnätama, kompassjusterarna, mönstringsförrättarna 	 8/93  
och hamnuppsyningsmännen  år 1993  
Beskickningar berättigade att ta iot sjöförklaringar 	 10/82  
Bestämmelser om  transport .v  olika laster 	 15/93  
Bilaga  V till  MARPOL-konventionen 	 5/89 
Bogserfartyg,  stabil itetsbestärnmelser 	 17/85  
Brandkontrollplaner 	 14/84  
Brandsäkerhet  på  vissa fartyg 	 10/73 
Brandteknisk  klassificering av byggnads- och inredningsmaterial 	 17/84 
Bristfalhiga  mottagningsanordningar 	 13/89  
Bruk och prov av samt övningar med styrinrättning 	 7/82 
Bulldastkoden,  IMO 	 4/90  
Byggnadsmaterial, brandteknisk klassificering 	 17/84  
Båtfarleder, byggande av panelkummel 	 15/84  
Båtfarleder och båtrutter, byggande, underhåll och 
utmärkning  på  sjökort 	 11/82  
Direktiv för utarbetande av  en  bekämpningsplan för fartyg vid oljeolycka 	6/93 
Dräktighetsbevis,  utländska fartyg 	 13/77  
Dubbelbotten i oljetankfartyg 	 6/90 
Ekolodsbesiktningsmän,  behörighetskrav 	 15/83  
Enskilda fartyg, godkännande 	 10/78  
Farliga ämnen,  transport på  fartyg 	 16/80, 

11/92  
Farliga ämnen,  transport på  ro-ro-fartyg 	 17/93  
Farliga ämnen, varningsetilrter 	 3/91  
Fartyg, vars mellandäcksiuckor ej  är på plats, 	 30/81  
övervakningen inställd 
FartygsavfallsfOrordningen 	 14/93 



Fartygsbemanning och fartygspersonalens behörighet 	 8/91  
Fartygsregisterreformen 	 16/93  
Fartygsritningar 	 10/78  
Fiskefartyg, befälhavare och maskmskötare 	 6/84  
Flaggningsinstruktioner  för sjöfartsväsendets fartyg 	 5/73  
Flytgas,  användning i arbetbåtar 	 20/82  
Formular  för anhållan om skeppsmätning 	 14/77  
Freoner  och haloner, förbud 	 7/89  
Fribordsbestämmelser  i inrikestrafik samt i trafiken 
mellan  Finland  och Sovjetunionen  på  Ostersjön 	 15/88  
Fritidsfarkoster, trafikregler  på  Saima  kanal,  till Viborg 	 7/91  
Fritidsfarkosters flaggor 	 9/83  
Fritidsvästar, godkänningsförfarande 	 19/76  
Färgat fönsterglas  på  kommandobiyggan 	 12/8 1  
Förbud  mot  freoner  och haloner 	 7/89  

• 	Förhöjning av vissa arvoden och avgifter 	 15/87, 
11/9 1  

Förordning om besiktning av fartyg 	 4/89  
Förordning om  transport  av farliga ämnen  på  fartyg 	 16/80  
Förordning om vakthållningen  på  fartyg 	 9/88  
Försäljning av vamingsetiketter för farliga ämnen 	 3/91  
Förteckning över besiktningsmän 	 6/92, 

7/92  
Förteckning över infonnationsblad som  är  i kraft 	 18/93  
Gasbehållare, transportabla.  Peri'  disk  besiktning 	 14/80  
Gassläckningsanordningar,  användning av nivåmätare 	 10/86  
Godkännande av lantemor 	 17/81  
Godkännande av navigationsutrustning 	 11/87  
Godkännande av fritidsvästar 	 19/76  
Gyrokompassinspektörer,  behörighetskrav 	 15/83  
Haloner  och freoner, förbud 	 7/89  
Hamnuppsyningsmännens  åligganden 	 13/73  
Hyresbåtars säkerhet 	 8/83  
IMO:s bulklastkod 	 4/90 
IMO-konventioner och -rekommendationer som gäller 
säkerheten  till  sjöss och skyddet av  den marina  miljön 	 1/92  
Inredning smaterial, brandteknisk klassificering 	 17/84  
Inre farvatten, regler 	 2/78, 

26/81, 
10/88  

Internationellt behörighetsbrev för förare av fritidsbåt 	 19/82  
Isavgiftsklassbestämmelsema  1985 	 11/85, 

2/8 6, 
4/88, 
10/92  

Isbrytarna, verksamhetsreglemente 	 21/71, 
18/73  

Kablar 	 14/91  
Kanaler, trafikstadga 	 12/91, 

10/93  
Kernikalie-  och gastankfartyg 	 14/90  
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Kemikalietankfartyg, lastdagbok 	 9/86  
Lantemor,  godkännande 	 17/81, 

3/93  
Lastdagbok för kemikalietankfartyg 	 9/86  
Likvärdiga arrangemang, radioteiegrafstation 	 6/89  
Linjelotsbehörighet 	 18/91  
Livräddningsanordningar  pä  iartyg  1987 	 2/87, 

3/8 9, 
4/92, 
9/93, 
18/93  

Ljudsignalanordningar,  typgodkännande 	 3/93  
Lotsningsanvisningar 	 6/88  
Lotsningsdistanser  och lotsbeställningstider  1990 	 16/89, 

16/91  
Lotsnmgsförordning 	 17/91  
Lotspersonalens tjänstedräkt 	 17/89  
Luftiedningar 	 14/91  
Läkarundersökning av sjömän 	 13/90  
MARPOL-konventionen  73178  och fartygsavfallsförordningen 	 5/89, 

13/91, 
21/91  

MARPOL-konventionen  73178,  ändring i bilaga  V 	 7/93  
MARPOL-konventionen  73178,  ändringar i bilaga  I 	 13/93  
Maskindagbok för motorfartyg 	 24/80  
Maskindagbok, anteckningar om .ianövrering av huvudmaskin 	 12/89  
Meddelande om bristfälliga inottagningsanordningar 	 13/89  
Mätbrev för  Panama  kanal 	 15/87  
Mätbrev  for Suez  kanal 	 15/87  
Mätbrev för utländska fartyg 	 9/85  
Navigationsutrustning, godkännande 	 11/87  
Nivåmätare för gassläckningsanordningar 	 10/86  
Obemannat maskinrum, SJFS:s beslut 	 17/86  
Oljedagbok 	 11/93  
Oljehaltsmätare 	 11/86, 

9/92  
Oljeskador, civilrättslig ansvarighet 	 7/84  
Oljetankfartyg, dubbelbotten 	 6/90  
Ordningsregler för skepps arbete 	 20/81  
Panelkummel 	 15/84  
Radarbesiktningsmän,  behörighetskrav 	 15/83  
Radiotelegrafstation,  likvärdiga arrangemang 	 6/89  
Radioutrustning  på  fartyg 	 3/92, 

13/92  
Reglerna för inre farvatten  (26/81,  delvis ändrade)  2178, 

26/81, 
10/88  

Rekommendation angående utsläpp av barlastvauen från fartyg 	 5/93  
Rekommendation om trafikrapporter  på  Skärgårdshavet 	 11/89  
Ritningar 	 10/78  
Saima  kanal, trafikregler för nöjesfarkoster 	 7/91  
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Sjöfartsavgiftema 	 1/93, 
2/93  

Sjöfarts förvaltningen 	 12/93  
Sjöfartsstatistik, insamling av  data 	 27/80  
Sjömän, syn- och hörselförmåga 	 3/85  
Sjöräddning 	 18/82 
Sjövägsreglema  1972  jämte indringar 	 5/84, 

2/90, 
19/91  

Skeppsapotek 	 13/85, 
13/86  

Skeppsmätarnas kompetens 	 5/75 
Skeppsmätningsarvodena 	 15/87, 

11/91  
Skeppsmätnings- och besiktningsdistrikt 	 2/91 
Skeppsmätningsreglema, tfflämpning 	 12178 

S  Skydd av  den marina  miljön  5/89, 
13/9 1, 
21/91  

Skydd i skeppsarbete 	 20/8 1  
Skärgårdshavet, trafikrapport 	 11/89  
Skärgårdshavet, vissa lotsningsdistanser 	 16/89, 

16/91 
Slagvattenseparatorer 	 11/86, 

9/92  
SOLAS  1974-konventionen,  än'. gar 14/89, 

12/90, 
15/91, 
15/93  

Stahiitetsbestämmelser  för bogserfartyg 	 17/85  
Styrinrättning, bruk, prov och övningar 	 7/82  
Syn- och hörselförmåga, sjömän 	 3/85, 

13/90  
Syrebrist i slutna utrymmen 	 3/86  
Tankfartyg, säkerhetsffireskrifter 	 12/84  
Tjänstedräkt för lotspersonalen 	 17/89 
Toalettavfalisvatten,  behandlingsanordningar 	 9/92  
Trafikmärken och ijussignaler i farleder 	 14/91  
Trafikregler för nöjesfarkoster, Saima kanal och  Viborg 	 7/91  
Trafikrekommendation, Skärgårdshavet 	 11/89  
Trafikstadga för kanaler 	 10/93 
Transport  av farliga ämnen  på  fartyg 	 16/80, 

11/92 
Transport  av farliga ämnen  på  ro-ro-fartyg 
i begränsad trafik  på Ostersjön 	 17/93 
Transport  av fordon  på  ro-ro-fartyg 	 15/85 
Transport  av spannmål  på  fartyg 	 7/88, 

15/93  
Typgodkända lantemor och ljudsignalanordningar 	 3/93  
Typgodkända slagvattenseparatorer,  filter, oljehaits- 	 11/86,  
mätare och behandlingsanordningar för toalettavfallsvatten 	 9/92 
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Vakthållningen  på  fartyg  9/88  
Varningsetiketter för farliga ämnen, försäljning  3/91  
Verksamhetsreglemente för isbrytare  21/71, 

18/73  
Vinterhamnar  4/93  
Ostersjölotsnng  3/82  
Ostersjölotsningstaxa  11/90  

MERENKULKUHALLITUKSEN KARTTAPAINO 
 HELSINKI 1994 
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