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En  förordning om helikopterverksamhet  på  fartyg  (64/96), given den 26  januari  1996,  trädde i 
kraft  den 1 mars 1996.  

Trafikministeriet har med stöd av förordningens  13  och  19 § den 26  februari  1996  utfärdat 
ett beslut om helikopterverksamhet  på  fartyg (Dnr  364/00/96). I  beslutet beskrivs vinschnings-
och landningsområdena samt teckengivningen  till  helikoptern. Ett meddelande om beslutet har 
utfärdats i Finlands författningssamling  (124/96). 

I  det följande återges förordningen om helikopterverksamhet  på  fartyg samt trafikministeriets 
beslut med tillhörande meddelande.  
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64/96  

Förord  ning  
om helikopterverksamhet  på  fartyg  

Given  i Helsingfors  den 26  januari  1996 

På  föredragning av trafikministern stadgas med stöd av  1  kap.  8  § 2 mom.  sjölagen av  den 
15  juli  1994 (674/94),  sådant det lyder i  lag  av  den 17 mars 1995 (369/95):  

Tillämpningsområde 

Denna förordning tillämpas  på  sådana nya 
finska passagerar- och lastfartyg  på  vilka 
helikopterverksamhet bedrivs. 

Förordningen tillämpas även i tillämpliga 
delar  på  finska existerande fartyg och speci-
alfartyg  på  vilka helikopterverksainhet be-
drivs.  

2  

Definitioner  

I  denna förordning avses med  
I)  passagerarfartyg ett fartyg som befor-

drar flera  än 12  passagerare,  dock så  att som 
passagerare inte räknas  den  som hör  till far-
tvgspersonalen, de  som i någon egenskap  är 

 anställda eller sysselsatta ombord för farty-
gets räkning, och inte heller  barn under  ett 

 år. 
2) las/fartyg  varje fartyg som inte  är  ett 

passagerarfartyg,  
3) specialfartyg ett lastfartyg vars huvud-

uppgift  är  isbrytning, sjömätning eller annan 
motsvarande verksamhet,  

4) nytt fartyg ett fartyg vars köl har 
sträckts eller som har köpts från utlandet 
efter att denna förordning trätt i kraft,  

5) existerande fartyg ett fartyg som inte  är 
 ett nytt fartyg,  

6) lätt helikopter  en  helikopter vars  start-
massa  är  högst  2 700 kilogram,  samt  

7) medeltung helikopter  en  helikopter vars 
startmassa  är  över  2 700  och högst  20 000 
kilogram. 
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Helikoptertransporter 

Helikoptertransporter  till  och från fartyg 
kan utfbras om det  på  fartygets däck finns 
att tillgå ett vinschningsområde som uppfyl-
ler  de  krav som stadgas i  4 §,  ett i  5 §  av-
sett begränsat landningsområde eller ett i 

 6 §  avsett fullständigt landningsområde.  
På  ett begränsat landningsområde får en-

dast  en  lätt helikopter landa.  På  ett fullstän-
digt landningsområde kan även  en  medel-
tung helikopter landa.  
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Vinschningsområde  

På  ett vinschningsområde skall finnas ett 
cirkelformigt hinderfritt område som  på 

 däcket markerats med gul färg och vars  dia-
meter är 4,5 meter. 

Runt  det hinderfria området skall finnas 
ett cirkelformigt manöverområde med  en 
diameter på 30 meter, på  vilket det inte 
finns  hinder  som  är  högre  än 5 meter. Ma-
növerom  rådet behöver inte markeras  på far- 
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tygets däck och det kan sträcka sig ytterom 
fartyget.  

5  

Begränsat landningsområde  

På  ett begränsat landningsområde skall 
finnas  en  cirkelformig sättningsplats med  en 
diameter på 10 meter, på  vilken det inte 
finns  hinder  som  är  högre  än 0,10 meter. 
Sättningspiatsen  skall markeras  på  fartygets 
däck med  en 0,20 meter bred  gul linje. Om-
rådets  diameter  skall anges  på  linjen  på  fyra 
ställen och i  mitten  av platsen skall finnas 

 en gulmålad  spetsig triangel som visar land-
ningsriktningen.  

Runt sättningspiatsen  skall finnas ett cir-
kelformigt manöverområde med  en diameter 
på 25,5 meter  som markerats  på  däcket med 

 en 0,20 meter bred  gul strecklinje.  På  manö-
verområdet får inte finnas  hinder  som  är  
högre  än 1 meter.  Manöverområdet kan del-
vis sträcka sig ytterom fartyget.  
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Fullständigt landningsområde  

På  ett fullständigt landningsområde skall 
finnas  en  cirkelformig sättningspiats med  en 
diameter på 10 meter, på  vilken det inte 
finns  hinder  som  är  högre  än 0,10 meter. 

 Platsen skall markeras  på  fartygets däck 
med  en 0,20 meter bred  gul linje. Platsens 

 diameter  skall anges  på  linjen  på  fyra ställen 
och i  mitten  av platsen skall finnas ett gul- 
målat  H  som visar landningsområdet och 
landningsriktningen.  

Runt sättningsplatsen  skall finnas ett cir-
kelformigt hinderfritt område med  en diame-
ter på 22 meter, på  vilken det inte finns  hin-
der  som  är  högre  än 0,25 meter.  Det  hinder-
fria området skall markeras  på  fartygets 
däck med  en 0,20 meter bred  gul linje. Om-
rådets  diameter  skall anges  på  linjen  på  fyra 
ställen. 

Manöverområdet skall vara ett cirkelfor-
migt område med  en diameter på 27,5 me-
ter, på  vilket det inte finns  hinder  som  är 

 högre  än 1 meter.  Det skall om möjligt mar-
keras  på  fartygets däck med  en  gul streck-
linje. 

Det hinderfna området och manöverom-
rådet kan delvis ligga ytterom fartyget.  
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Vinschningsområdenas  och 
sättningspiatsernas yta 

Vinschningsområdenas  och sättningsplat-
sernas yta skall målas  så  att  de är  halksäkra. 

Om  väderleksförhållandena främjar isbild-
ning skall  på  passagerarfartyg samt  på  speci-
alfartyg  på sättningsplatsen  fastas ett nät 
med  en diameter  om minst  10 meter.  

Markering av vinschnings- och 
landningsområden 

Vinschnings-  och landningsområdena skall 
markeras  på  fartygets däck enligt trafikmi-
nisteriets föreskrifter och anvisningar i en-
lighet med hur stor  del  av däcket som läm-
par sig för helikopterverksam  het. 
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Sättningspiatsernas  bärighet 

Sättningsplatsområdets  bärförmåga skall 
stämma överens med  de  av sjöfartsstyrelsen 
godkända klassificeringsanstalternas regler.  

10 §  

Radiokommunikation  

I  radiokommunikationen mellan fartyget 
och helikoptern skall i första  hand  sjö-VHF

-kanalerna användas.  Om  fartyget har luft-
farts-VHF-radiotelefon kan denna  dock  an-
vändas. 

Innan helikopterverksamheten inleds skall 
fartyget  via  radion ge helikopterföraren 
följande uppgifter:  

1) fartygets  position,  rättvisande kurs och 
hastighet,  

2)vindstytkan  och vindriktningen  på vinschnings
-och landningsområdet i förhållande  till  far-

tygets färdriktning,  
3) luftens temperatur,  
4) horisontal sikt,  
5) fartygets rullning och stampning,  
6) förhållandena  på  däck,  
7) vinschnings-  och landningsområdets 

placering, samt  
8) tillstånd att landa eller vinscha. 
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I' § 

 Förberedande åtgärder 

Innan vinschningen påbörjas eller helikop-
tern landar  på  fartyget skall följande förbe-
redande åtgärder vidtas  på  fartyget enligt  en 
på  förhand uppgjord checklista:  

1) alla som deltar i operationen skall bära 
kläder eller västar i klara färger  saint 
skyddshj  alm som kan fästas  under  hakan,  

2) de  som inte deltar i operationen skall 
avlägsna sig från vinschnings- och land-
ningsområdet och  all  onödig utrustning skall 
flyttas  åt  sidan,  

3) fällbara antenner, tackel och motsvaran-
de utrustning i närheten av vinschnings- och 
landningsområdet skall fästas  på  ett lämpligt 
sätt,  

4) brandskyddsutrustning och brand-
skyddsmateriel skall vara klara att tas i 
bruk,  

5) den  som  tar  emot helikoptern skall vara 
 redo  att med armarna ge tecken  åt  helikop-

terföraren,  
6) beredskapsbåten skall vara sjösättnings- 

klar och livräddningsmaterielen skall vara 
klar att tas i bruk, samt  

7) i närheten av vinschnings- eller last-
ningsområdet skall finnas  en  synlig skylt 
med förbud  mot  rökning och uppgörande av 
öppen eld.  

12 §  

Vinschning och landning 

Vinschning eller landning får inte genom-
föras om helikopterföraren eller fartygets 
befälhavare inte anser det vara riskfritt. 

Vinschlinan får inte fästas vid fartyget.  
I  mörker eller när sikten annars  är  dålig 

skall vinschnings- eller landningsområdet 
samt alla  hinder  förses med ljus som inte 
bländar helikopterföraren. Denna belysning 
kan utgöras av däckets belysningssystem. 
Belysningen skall vara tillgänglig  under  hela 
operationen, också vid helikopterns ankomst 
och avfärd. 

Av vinschnings- eller landningsområdets 
belysning skall minst hälften vara kopplad 

 till  fartygets nödbelysningssystem. Land-
ningsområdet skall förses med ett fällbart 
räcke eller ett skyddsnät. Området kan mar-
keras med blå gränsijus.  

Dessutom skall fartyget  ha  signalljus eller 
signalfigurer som föreskrivs i konventionen 
om  de  internationella reglerna  till fOrhin-
drande  av sammanstötning  till  sjöss (FördrS 

 30/77). 

'3 §  

Teckengivning  till  helikopter  

Den person  som  tar  emot  en  helikopter 
skall placera sig  så  att han tydligt och lätt 
kan ses av helikopterföraren och  den  som 
sköter vinschningen.  Han  skall med armarna 
ge  de  tecken som närmare föresknvs genom 
trafikministeriets beslut. Dessutom skall han 

 ha en  bärbar  VHF-telefon.  
Den  som  tar  emot helikoptern skall använ-

da ett rött blinkljus som varning om vinsch-
ningen eller landningen skall avbrytas ome-
delbart.  

14 § 

A viedning  av statisk elektricitet  

Den  statiska elektricitet som eventuellt 
uppladdats i helikoptern  under  flygningen 
skall omedelbart före vinschningen aviedas 

 på  ett säkert sätt. För detta ändamål skall 
 man  låta jordningsledningen  till  helikopterns 

vinschvajer beröra fartygsdäcket. Berörings-
punkten skall väljas  så  att brandfarliga gas-
blandningar inte antänds. Vinschlinan får 
inte vidröras förrän  den  berört däcket.  

15  §  

Särskilda åtgärder  på olje-, gas-  och 
 kern ikalielankfar!yg 

På olje-  och kemikalietankfartyg skall 
tanktvättning avbrytas och tankarnas luckor 
hållas stängda medan helikopterverksamhe-
ten pågår, och senast  30  minuter innan heli-
koptern anländer skall ett eventuellt tryck i 

 de  tankar som finns i närheten av vinsch - 
flings-  eller landningsplatsen avlägsnas  via 

 tryckventilerna. 
Gastankfartyg skall medan helikopterverk-

samheten pågår i mån av möjlighet sänka 
trycket i  de  tankar som finns i närheten av 
vinschnings- eller landningsplatsen. 
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16 § 

Si&yddsuzrustning 

På en  synlig  plats  i närheten av vinsch-
nings- eller landningspiatsen skall finnas  en 
vindrikthingsvisare  som skall vara  en 2 me-
ter  lång rödvitrandig vindstrut.  

En  brandslang med vatten- och skummun-
stycke skall vara klar att tas i bruk i närhe-
ten av vinschnings- eller landningsområdet. 
Mängden skumvätska skall vara minst  40 
liter. 

I  närheten av vinschnings- eller landnings-
platsen skall dessutom finnas minst  en 50 
kilograms  pulversläckare av klass  A-B-E, 

 två  12 kilograms A-Bill E-handbrandsläcka-
re, en  brandyxa och  en  räddningssax, till-
räckligt många flytvästar, två livbojar samt 
två röksignalanläggningar.  

17 § 

Brandskvddsgrupp 

I  närheten av vinschnings- eller landnings-
platsen skall finnas  en  brandskyddsgrupp 
som beroende  på  fartygets besättning består 
av  1-3  personer.  

På  passagerarfartyg skall tva och  på last- 
och specialfartvg  en  av dem som hör  till 

 brandskyddsgruppen bära brandmansutrust-
ning jämte trvckluftsanordning  

18 § 

NöcIszlua(ioner  

I  nödsituationer beslutar  fart gets befälha- 

vare och helikopterforaren tillsammans om 
sättet och platsen för helikoptertransporten 
ifall fartygets däck inte har sådana markera-
de vinschnings- och landningsoinråden som 
behövs vid helikopterverksamhet eller om 
skyddsutrustningen  är  bristfällig.  

19 §  

Närmare föreskrifter och  bevilj  ande av 
undantag 

Trafikministeriet meddelar vid behov när-
mare föreskrifter om verkställigheten av 
denna förordning. 

Sjöfartsstyrelsen kan efter att  ha  hört luft-
fartsverket i enskilda  fall  bevilja undantag 
från stadgandena i denna förordning om  den 

 anser att det  är  oskäligt att tillämpa stadgan-
dena.  

20 §  

Tillsyn 

Tillsynen över att denna förordning och  de 
 föreskrifter och anvisningar som meddelats 

med stöd av  den  följs utövas av sjöfarts-
myndigheterna.  

21 § 

1kr aftiradande  

Denna förordning träder i kraft  den 1 mars 
1996.  

Helsingfors  den 26 januan 1996 

Republikens  President  

MARTTI  AHTISAARI  

Trafikminister  Tuula Linnainmaa 
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124/96  

Trafikministeriets meddelande 
om ett visst beslut 

Utfärdat i Helsingfors  den 26  februari  1996  

Trafikministeriet meddelar med stöd av  2 b §  förordningen  den 17  oktober  1980  om Fin-
lands författningssamling  (696/80),  sådant detta lagrum lyder i förordning av  den 22  decem-
ber  1993 (1364/93):  

Trafikministeriet har med stöd av  13 § I mom.  och  19 § 1 mom.  förordningen om heli-
kopterverksamhet  på  fartyg  (64/96)  utfärdat följande beslut: 

Beslutets rubrik 	Dnr 	 utfärdat 	träder i kraft 

TMb  om helikopter- 
verksamhet  på  fartyg... 	364/00/96 	26.2.1996 	1.3.1996  

Beslutet kan fås från trafikministeriets registratorskontor, adress Södra Esplanaden  16, 
00130  Helsingfors, tfn  (90) 1601  växel. 

Trafikminister  Tuula Linnainmaa  

Äldre regeringssekreterare Aila  Salminen  
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Trafikministeriets beslut 
om helikopterverksamhet  på  fartyg 

Utfärdat i Helsingfors  den 26  februari  1996  

Trafikministeriet har med stöd av  13  §  1 mom.  och  19  §  1 mom.  förordningen  den 26  ja-
nuari  1996  om helikopterverksamhet  på  fartyg  (64/96)  beslutat:  

1  

Vinschnings-  och landningsom råden 

Det vinschningsområde som avses i  4  §,  skall med armarna ge  de  tecken som anges i 
det begränsade landningsområde som avses i bilaga  4 då  han leder helikopterns landning  
5  §  och det fullständiga landningsområde  på  fartyget. 
som avses i  6  §  förordningen om helikopter- 
verksamhet  på  fartyg avbildas i bilaga  1-3. 

3 
2  

1kr afilrädande  
Teckengivning  till  helikopter 

Detta beslut träder i kraft  den 1 mars 
Den person  som  tar  emot  en  helikopter  1996.  

Helsingfors  den 26  februari  1996 

Trauikminister  Tuula Linnainmaa  

Äldre regeringssekreterare Aila  Salminen  
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BILAGA  1  

VINSCHNINGSOMRÅDE  
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Màtten  i  meter.  
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BILAGA  2 

BEGRÄNSAT LANDNINGSOMRÅDE  
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En  spetsig triangel målas  mitt på sattningsplatsen  för att 

visa  landningsriktningen. 

Mátten  i  meter.  
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BILAGA  3 
FULLSTÄNDIGT LANDNINGSOMRADE 

O,4O  

'1 
0,40  

BOKSTAVEN  H  MALAS  MITT PA  SÄTTNINGSPLATSEN  FÖR ATT  VISA  

LANDNINGSRIKTNINGEN. 

Måtten i  meter.  



BILAGA  4  

TECKEN SOM  DEN  SOM  TAR  EMOT  EN  HELIKOPTER SKALL 

 GE TILL  HELIKOPTERN 

-  Sväva 	(hovra).  

Armarna utstrãckta horisontellt  åt 
sidorna. 

C  

''  

- 	Stig. 

arna  utsträckta horisontellt  åt  
sidorna med ha.ndflatorna uppåt. Armarna 
förs från detta läge uppåt  till  över 
huvudet och  sedan  tillbaka  till  utgångsläget. 
Rörelsens hastighet  anger  stighastigheten.  I  
-  Sjunk. 

Armarna utsträckta horisontellt  åt 
 sidorna med handflatorna. nedåt.  

Armarna förs från detta läge nedåt och 
 sedan  tillbaka  till  utgångsläget.  

Rörelsens hastighet  anger sjunkhastig-
heten. 

''7 t'  46  

-  Förflyttning i  sidled.  

Höger eller vänster  arm  utsträckt 
horisontellt  åt  sidan  anger  riktning-
en,  den  andra armen förs upprepade 
gånger ± samma riktning. 

!i  

-  Landa. 

Armarna nedåtsträckta och korslagda 
framför kroppen. 
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MERENKULKULAITOKSEN KARTTAPAINO 
 HELSINKI 1996 
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