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HELIKOPTERITOIMINTA ALUKSELLA
Helikopteritoiminnasta aluksella 26.1.1996 annettu asetus (64/96) tuli voimaan 1.3.1996.
Liikenneministeriö on asetuksen 13 ja 19 §:n nojalla antanut 26.2.1996 päätöksen helikopteritoiminnasta aluksella (Dnro 364/00/96). Päätöksessä on kuvattu vinssaus- ja laskeutumis
-aluetskähiopranetvkäsim.Pöet
on ilmoitettu Suomen säädöskokoelmassa (124/96).
Helikopteritoiminnasta aluksella annettu asetus sekä liikenneministeriön päätös ilmoituksineen
ovat oheisena.
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64/96

Asetus
helikopteritoiminnasta aluksella
Annettu Helsingissä 26 päivänä tammikuuta 1996

Liikenneministenn esittelystä säädetään 15 päivänä heinäkuuta 1994 annetun merilain
luvun 8 §:n 2 momentin nojalla, sellaisena kuin se on 17 päivänä maaliskuuta
(674/9)1
annetussa laissa (369/95):
195

Save/lam isala
Tätä asetusta sovelletaan sellaiseen uuteen
suomalaiseen matkustaja- ja lastialukseen,
Asetuksen säännöksiä sovelletaan soveltu
osin myös suomalaiseen olemassa ole--vin
vaan alukseen ja erikoisalukseen, jolla harjoitetaan helikopteritoimintaa.

jolahritenkpoma.
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Määritelmät
Tässä asetuksessa tarkoitetaan:
1) maikustaja-alukse/la alusta, joka kuljettaa enemmän kuin 12 matkustajaa, jolloin
matkustajaksi ci lueta laivahenkilökuntaan
kuuluvaa, alukseen toimeen otettua tai aluksen lukuun työskentelevän henkilöä eikä alle
l
-vuotiasta lasta;
2) lasi,a/uksella jokaista alusta, joka ei ole
matkustaja-alus;
3) erikoisaluksella lastialusta, jonka päätehtävänä on jäänmurto, merenmittaus tai
muvastoin;
4) uudella aluksellaalusta, jonka köli on
tai joka on ostettu ulkomailta tämän lasketu
asetuksen tultua voimaan;
5) olemassa olevalla aluksella alusta, joka
ei ole uusi alus;

6) keve/lä helikopter//la helikopteria, jonka
lentomassa on enintään 2 700 kilogrammaa;
sekä
7) keskiraskaalla helikopterilla helikoptena, jonka lentomassa on yli 2 700 ja enintään 20 000 kilogrammaa.
3
Helikopterikuljetukset
1-lelikopterikuljetuksia aluksille ja aluksilta
voidaan suorittaa, jos aluksen kansitiloissa
käytettävissä 4 §:ssä säädetyt vaatimukset on
täyttävä vinssausalue, 5 §:ssä tarkoitettu rajoitettu laskeutumisalue tai 6 §:ssä tarkoitettu täydellinen laskeutumisalue.
Rajoitetulle laskeutumisalueelle saa laskeutua vain kevyt helikopteri. Täydelliselle
laskeutumisalueelle voi laskeutua myös keskiraskas helikopteri.
4
Vinssausalue
Vinssausalueella on oltava ympyränmuotoinen. halkaisijaltaan 4,5 metriä oleva, esteetön alue, joka on merkittävä aluksen kauteen keltaisella värillä.
Esteettömän alueen ympärillä on oltava
ympyränmuotoinen, halkaisijaltaan 30 metriä
oleva liikehtimisalue, jolla ci ole yli 5 met-

rin korkuisia esteitä. Liikehtimisaluetta ei
tarvitse merkitä aluksen kanteen, ja se voi
ulottua aluksen ulkopuolelle.

Rajoitettu laskeutumisalue

S

Rajoitetulla laskeutum isalueella on oltava
ympyränmuotoinen, halkaisijaltaan 10 metriä
oleva kosketuskohta-alue, jolla ei ole yli
metrin korkuisia esteitä. Kosketuskoh 0,1
-alue on merkittävä aluksen kanteen 0,20-ta
metrinlvysä,kail.Auen
halkaisijan pituus on merkittävä viivalle neljään kohtaan, ja alueen keskelle on maalattava keltainen teräväkärkikolmio osoittamaan
laskeutum issuuntaa.
Kosketuskohta-alueen ympärillä on oltava
ympyränmuotoinen, halkaisijaltaan 25,5 metriä oleva, aluksen kanteen 0,20 metrin levyi
keltaisella katkoviivalla merkitty lii--selä,
kehtimisalue, jolla ei ole yli 1 metrin korkuisia esteitä. Liikehtimisalue voi ulottua
osittain aluksen ulkopuolelle.
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Täydellinen laskeutumisalue
Täydellisellä laskeutumisalueella on oltava
vmpyränmuotoinen, halkaisijaltaan 10 metriä
oleva kosketuskohta-alue, jolla ei ole yli
metrin korkuisia esteitä. Kosketuskoh 0,1
-alue on merkittävä aluksen kanteen 0.20-ta
metrinlvysä,kail.Auen
halkaisijan pituus on merkittävä viivalle ne!jään kohtaan, ja alueen keskelle on maalattava keltainen H -kirjain osoittamaan laskeu
is aluetta ja -suuntaa.
-tum
Kosketuskohta -alueen ympärillä on oltava
ympvränmuotoinen, halkaisij altaan 22 metriä
oleva. esteetön alue, jolla ei ole 'li 0.25
onmetrinkousaä.Eetönl
0,20 metrin le-merkitävalusn
vyisellä keltaisella viivalla. Alueen halkaisijan pituus on merkittävä viivalle neljään
kohtaan.
Liikehtim isalueen on oltava ympvränmuotoinen, halkaisijaltaan 27,5 metriä oleva
alue, jolla ei ole yli I metrin korkuisia esteitä. Se on merkittävä, jos se on mandollista,
aluksen kantaen keltaisella katkoviivalla.
Esteetön alue ja liikehtimisalue voivat olla
osittain aluksen ulkopuolella.
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Vinssaus- ja kosketuskohta-alueiden pinta
Vinssaus- ja kosketuskohta-alueiden pinnat
maalattava liukuestäviksi.
on
Jos sääolot ovat jäätävät, matkustaja-aluk
on aluksen kanteen-sulajeriko
kosketuskohta-alueelle kiinnitettävä verkko,
jonka halkaisija on vähintään 10 metriä.
8
Vinssaus- ja laskeutumisalueiden merkitseminen
Vinssaus- ja laskeutumisalueet on merkittävä aluksen kanteen liikenneministeriön
määräyksiä ja ohjeita noudattaen sen mukaan, kuinka suuri kansitila soveltuu helikopteritoim intaan.
9
Kosketuskohta-alueen kantavuus
Kosketuskohta -alueen kantavuuden on oltava merenkulkuhallituksen hyväksymien
luokituslaitosten sääntöjen mukainen.
10 §
Radioliikenne
Aluksen ja helikopterin välisessä radioliikenteessä on ensisijaisesti käytettävä meriVHF -kanavia. Jos aluksessa on ilmailuVHF -radiopuhelin, sitä voidaan kuitenkin
käyttää.
helikopteritoim innan
alkamista
Ennen
aluksen on annettava helikopterin ohjaajalle
radiolla seuraavat tiedot:
1) aluksen sijainti. tosisuuntaja nopeus;
2) tuulen voimakkuus sekä tuulen suunta
vinssaus -ja laskeutumisalueella aluksen kulkusuuntaan nähden;
3) ilman lämpötila,
4) vaakasuora näkyvyys;
5) aluksen keinunta ja jyskiminen;
6) olosuhteet kannella;
7) vinssaus- ja laskeutumisalueen sijainti;
sekä
8) lupa laskeutua tai vinssata.
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11 §
Va/rn isielevat toimenpiteet

tä sinisillä reunavaloilla.
Lisäksi aluksella on oltava merkkivalot tai
säännöistä yhteentörmäamisen estämiseksi
merellä tehdyssä yleissopimuksessa (SopS

Ennen vinssaustoimenpiteiden aloittamista
helikopterin laskeutumista alukseen aluk- tai
30/7).
sessa on ryhdyttävä seuraaviin valmisteleviin
toimenpiteisiin aluksella ennakolta laaditun
13 §
tarkastuslistan mukaisesti:
1) kaikkien toimenpiteisiin osallistuvien on
Helikopterille annetiavat merkit
tai kirk-käyteviranste
kaanväristä liiviä sekä suojakypärää, joka
Helikopteria vastaanottavan henkilön tulee
voidaan kiinnittää leuan alta;
sijoittua siten, että hän on helposti ja selväs2) niiden, jotka eivät osallistu toimenpitei- ti helikopterin ohjaajan ja vinssimiehen nähsiin, on siirryttävä pois vinssaus- tai laskeu- tävissä. Hänen on annettava käsimerkkejä,
tumisalueelta, ja kaikki tarpeettomat varus- joista määrätään tarkemmin liikenneministeteet on siirrettävä syrjään;
nön päätöksellä. Lisäksi hänellä on oltava
3) vinssaus- tai laskeutumisalueen lähei- kannettava VHF-puhelin.
syydessä olevat käännettävät antennit, takilat
Vastaanottavan henkilön on käytettävä
ja vastaavat välineet on kiinnitettävä asian- varoituksena punaista vilkkuvaloa, jos vmsmukaisesti;
saus tai laskeutuminen halutaan heti kes4) palontorjuntavarusteet ja -välineet on keyttää.
pidetävkyöalmn;
5) helikopteria vastaanottavan henkilön on
14 §
hell- oltavmin käserj
koptenn ohjaajalle;
Staatiisen sähkön johtaminen
6) valmiusveneen on oltava laskuvalmiina
jahengplstuväidkyöalmn;
Helikopteriin lennon aikana mandollisesti
sekä kerääntynyt staattinen sähkö on välittömästi
7) vinssaus- tai laskeutuinisalueen lähei- ennen vinssausta johdettava turvallisesti
syydessä tulee olla näkyvillä kilpi, jossa pois. Tätä varten on helikopterin vinssivaikielletään tupakanpoitto ja avotulen käsitte- jerin m aadoitusjohdon annettava koskettaa
aluksen kanteen. Tämä kosketuskohta on
ly
valitn,eä ularkojn
12 §
kaasuseosten syttyminen. Vinssausköyteen ei
saa koskea ennen kuin se on koskettanut
Vinssaus ja laskeutuminen
kanteen.
Vinssausta tai laskeutumista ei saa toteuttaa, jos helikopterin ohjaaja tai aluksen pää! likkö ei pidä sitä turvallisena.
Vinssiköyttä ei saa kiinnittää alukseen.
Pimeällä tai muuten huonon näkyvyyden
vallitessa vinssaus- tai laskeutumisalue sekä
kaikki esteet on varustettava valoilla, jotka
eivät häikäise helikopterin ohjaajaa. Tämä
valaistus voi muodostua kansivalaistusjärjesteim ästä. Valaistuksen on oltava käytettävissä koko toiminnan ajan, mukaan lukien helikopterin saapuminen ja lähtö.
Vinssaus- tai laskeutumisalueen valaistuksesta on vähintään puolet oltava kytketty
aluksen hätävalaistusjärjesteim ään. Laskeutumisalue on varustettava kaadettavalla kaiicella tai turvaverkolla. Alue voidaan merki -

15 §
Erityisloimenpiteet ölj).'-, kaasu-ja

kernialsäöu

Öljy- ja kemikaalisäiliöaluksilla on säiliönpesutoimet lopetettava ja säiliöaukot suljettava helikopteritoiminnan ajaksi sekä vmssaus- tai laskeutumispaikan läheisyydessä
sijaitsevista säiliöistä poistettava m andollinen paine p/v-venttiilien kautta viimeistään
minuuttia ennen helikopterin saapumista. 30
Kaasusäiliöalusten on mandollisuuksien
mukaan laskettava vinssaus- tai laskeutumis
-paiknlähesyd ijatscv äilöst
painetta helikopteritoiminnan ajaksi.

-kuviot,jsamärnivlst
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16 §

Turvavarusteet
Vinssaus- tai laskeutumispaikan läheisyydessä on oltava selvasti näkyville sijoitettu
tuulensuunnan osoitin, jonka on oltava punavalkoraidallinen 2 metrin pituinen tuulipussi.
Paloletkun vesi- ja vaahtosuuttimineen on
tai laskeutu-oltavkäyöminsumispaikan läheisyydessä. Vaahtonestettä on
oltavähin
40 litraa.
Vinssaus- tai laskeutumispaikan läheisyydessä on lisäksi oltava vähintään yksi 50
A-B-E -luokan jauhesammutin, kilogramn
kaksi 12 kilogramman A-Bill E -käsisammutinta, pelastuskirves ja voimapihdit, riittävästi pelastusliivejä, kaksi pelastusrengasta
sekä kaksi savumerkkilaitetta.
17 §

kopterin ohjaaja päättävät yhdessä helikoptenkuljetuksen suorittamistavasta ja -paikasta,
aluksen kannessa ei ole helikopteritoi- jos
minnassa vaadittavia merkintöjä vinssaus
taikka jos turvavarus--tailskeum
teet ovat puutteelliset.
19 §
Tarkemmat määräykset ja poikkeusten

myöntäie

Liikenneministeriö antaa tarvittaessa tarkempia määräyksiä tämän asetuksen täytäntöönpanosta.
Merenkulkuhallitus voi ilmailulaitosta
kuultuaan myöntää yksittäistapauksessa
poikkeuksia tämän asetuksen säännöksistä,
se katsoo säännöksen soveltamisen koh- jos
tuuttomaksi.
20 §

Palontorjuntaryhma
Vinssaus- tai laskeutumispaikan läheisyydessä on oltava aluksen miehityksen mukaan
yhdestä kolmeen hengen palontorjuntaiyh
-mä.
Matkustaja-aluksilla kandella sekä lasti- ja
erikoisaluksilla yhdellä palontorjuntaryhmään kuuluvista on oltava yllään palomie
-hen
varusteet paineilm alaitteineen.
18 §

Valvonta

Tämän asetuksen ja sen nojalla annettujen
määräysten ja ohjeiden noudattamista valvovat merenkulkuviranomaiset.
21 §
Voimaan tulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä
maaliskuuta 1996.

Hätätilan teet

Hätätilanteissa aluksen päällikkö ja heliHelsingissä 26 päivänä tammikuuta 1996

Tasavallan Presidentti

MARTTI AHTISAARI

LiikenneministeriTuula Linnainmaa
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124/96

Liikenneministeriön ilmoitus
eräästä päätöksestä
Annettu Helsingissä 26 päivänä helmikuuta 1996

Liikenneministeriö ilmoittaa Suomen säädöskokoelmasta 17 päivänä lokakuuta 1980 annetun asetuksen (696/80) 2 b §:n nojalla, sellaisena kuin se on 22 päivänä joulukuuta 1993
asetuksessa (1364/93):
anetus
Liikenneministeriä on helikoptentoiminnasta aluksella annetun asetuksen (64/96) 13 §:n 1
moentija
19 §n 1 momentin nojalla antanut seuraavan päätöksen:

Päätöksen nimi

Dnro

antopäivä

voimaantulopäivä

LMp helikopteritoiminnasta aluksella

364/00/96

26.2.1996

1.3.1996

Päätös on saatavissa liikenneministeriön kirjaamosta, osoite Eteläesplanadi 16, 00130
Helsinki, puhelin (90) 1601 vaihde.

Liikenneministeri Tuula Linnainmaa

Vanhempi hallitussihteeri Aila Salminen
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Liikenneministeriön päätös
helikopteritoiminnasta aluksella
Annettu Helsingissä 26 päivänä helmikuuta 1996

Liikenneministeriö on helikopteritoiminnasta aluksella 26 päivänä tammikuuta 1996 annetun asetuksen (64/96) 13 §:n 1 momentin ja 19 §:n 1 momentin nojalla päättänyt:
1

Vinssaus- ja laskeutumisalueet
Helikopteritoiminnasta aluksella annetun käytettävä liitteen 4 mukaisia käsimerkkejä
asetuksen 4 §:ssä tarkoitettu vinssausalue, 5 ohjatessaan helikopterin laskeutumista aluk§:ssä tarkoitettu rajoitettu laskeutumisalue ja selle.
6 §:ssä tarkoitettu täydellinen laskeutumisalue on kuvattu liitteissä 1-3.
3
2
Voirnaanlulo
Helikopterille annettava! käsimerkit
Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä
maaliskuuta 1996.
Helikopteria vastaanottavan henkilön on

Helsingissä 26 päivänä helmikuuta 1996

Liikenneministeri i'uulaLinnainmcia

\/anhcm PI hallitussihteeri Aila Salin iucn
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Mitat metreinä.
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LuTE 2

RAJOITETTU LASKEUTUMISALUE
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Teräväkärkinen kolmio maalataan keskelle kosketuskohtaaluetta osoittamaan laskeutumissuuntaa.
Mitat metreinä.

LuTE 3
ThYDELLINEN LASKEUTUMISALUE
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KIRJAIN H MAALATAAN KESKELLE KOSKETUSKOHTA-ALUETTA OSOITTAMAAN
LASKEUTUMI S SUUNTAA
Mitat metreinä.

LuTE 4

HELIKOPTERIA VASTAANOTTAVAN HENKILÖN KXSIMERKIT
HELIKOPTERILLE
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Leiju.

Kädet ojenriettuina vaakasuoraan sivuille,
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Nouse.

Kädet ojennettuina vaakasuoraan sivuille
kärnmcnet ylöspäin, mistä asennosta niitä heilutetaan toistuvasti ylöspäin. Liikkeen nopeus
ilmaisee nousuriopeudçn.
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Vajoa.

Kadet o)ennettuina vaakasuoraan sivulle
kämmenet alaspäin, mistä asennosta niitä hei.
Iuteta toistuvasti alaspäin. Liikkeen nopeus
ilmaisee laskeutumisnopeuden.
-
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Siirry sivusuuntaan.

Oikea tai vasen käsi ojennettuna vaakasuoraan sivulle osoittaa suunnan, toista kättä hei.
luretaan edessä toistuvasti samaan suuntaan.

val
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Suorita l.asku.

K.ädei ojennetruina ristiin eteen alas.
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