
Merenkulkuhallitus 
TIEDOTUSLEHTI NRO  7/10.2.1997  

LUETTELO VOIMASSA OLEVISTA MERENKULKUHALLITUKSEN 
TIEDOTUSLEHDISTÄ 

Merenkulkuhallitus  julkaisee oheisena luettelon voimassa olevista merenkulkuhallituksen 
tiedotuslehdistä. 

Toimistopäällikkö 	 Hannu Makkonen 

Tämä tiedotuslehti 
korvaa tiedotuslehden: 	 7/1.4.1995  

ISSN  O43O5345 

Tätä julkaisua myy: 	Merenkulkuhallitus 	Käyntiosoite 	 Postiosoite 	Puhelin 	Faksi 
Tilastotoimisto 	Porkkalankatu  5 	PL 171 	 0204 48 40 	0204 48 4355 

00180 Helsinki 	00181 Helsinki  



2 

Nro 	Otsikko  tai  asia 

vuosi  1971  

21/71 	Jäänmurtajien toimintaohjesääntö (ks.  18/73)  

vuosi  1973  

5/73 	Liputusohjeet merenkulkulaitoksen  omia aluksia varten  

10/73 	Eräiden alusten paloturvallisuus  

18/73 	Jäänmurtajien toimintaohjesääntö (ks.  21/71)  

vuosi  1975 

5/75 	Aluksenmittaajien  pätevyysvaatimukset 

vuosi  1976 

19/76 	Veneilyliivien hyväksymismenetelmät  

vuosi  1977  

13/77 	Vetoisuustodistuksen  uusiminen  

14/77 	Aluksenmittauksen pyyntökaavake  

vuosi  1978  

2/78 	Sisävesisäännöt 1978  (ks.  26/8 1  ja  10/88) 

12/78 	Merenkulkuhallituksen päätös kansainvälisen aluksenmittaussäännöstön soveltamisesta 

vuosi  1980  

14/80 	Kuijetettavat kaasusäiliöt. Määräaikaistarkastus 

16/80 	Asetus vaarallisten aineiden kuijettamisesta aluksessa (ks.  16/95, 1/97  ja  6/97) 
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vuosi  1981  

12/81 	Värilliset ikkunat komentosillalla  

20/81 	Laivatyöturvallisuus 

26/81 	Sisävesisäännöt 1978  (ks.  2/78  ja  10/88) 

30/81 	Alukset, joilla välikannen luukkujen kannet eivät ole paikoillaan. Valvonnan 
lopettaminen 

vuosi  1982  

3/82 	Itämerenluotsaus 

6/82 	Vanhojen pelastuslauttojen käytöstä poistaminen  

7/82 	Ohjauslaitteiden  käyttö, kokeet  ja  harjoitukset  

10/82 	Meriselityksen  vastaanottamiseen oikeutetut edustustot  

11/82 	Veneväylien  ja venereittien  rakentamisessa, kunnossapidossa  ja kartoille merkitsemisessä 
noudatettavat  yleiset periaatteet  

18/82 	Meripelastus 

19/82 	Merenkulkuhallituksen päätös kansainvälisestä huviveneen kuijettajan pätevyyskirjasta  

20/82 	Merenkulkuhallituksen päätös nestekaasun käytöstä työveneissä 

vuosi  1983  

8/83 	Vuokraveneiden  turvallisuus  

9/83 	Huvialusten  liput  

15/83 	Merenkulkuhallituksen päätös hyrräkompassintarkastajan sekä tutkan-  ja kaikuluotaimen- 
katsastaj  an pätevyysvaatimuksista 

18/83 	Käymäläjäteveden käsittelynormit  ja käymäläveden käsittelylaitteistojen  hyväksyminen 
(ks.  14/93) 

20/83 	Asetus aluksista aiheutuvan vesien pilaantumisen ehkäisemisestä; käymäläjätevesimää- 
räykset  (ks.  14/93)  

vuosi  1984 

6/84 	Merenkulkuhallituksen päätös kalastusaluksen päälliköstä  ja koneenhoitajasta 
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12/84 	Säiliöalusten turvallisuusohjeita 

14/84 	Palontorjuntakaaviot 

15/84 	Levyrakenteisten kummeleiden  rakentaminen veneväylille 

vuosi  1985  

9/85 	Ulkomaisten alusten mittakirjat  

11/85 	Jäämaksuluokkamääräykset 1985  (ks.  2/86, 4/88, 10/92  ja  6/95) 

17/85 	Hinaajien vakavuusmääräykset  

vuosi  1986  

2/86 	Jäämaksuluokkamääräykset  1985, lute HI  (ks.  11/85, 4/88, 10/92  ja  6/95) 

3/86 	Varoitus happikadosta suijetuissa tiloissa  

9/86 	Lastipäiväkirja kemikaalisäiliöaluksille 

10/86 	Pinnankorkeusmittareiden  käytöstä kaasusammutuslaitosten sammutusainemäärän 
määrittämisessä  

17/86 	Merenkulkuhallituksen päätös miehittämättömästä konehuoneesta 

vuosi  1987  

2/87 	Alusten hengenpelastuslaitteet  1987  (ks.  6/94  ja  21/95) 

11/87 	Merenkulkuhallituksen päätös navigointilaitteiden hyväksymisestä  

15/87 	Eräiden palkkioiden  ja  maksujen korotus (ks.  11/91)  

vuosi  1988  

4/88 	Jäämaksuluokkamääräykset 1985  (ks.  11/85, 2/86, 10/92  ja  6/95) 

6/88 	Luotsausohjeet 

7/88 	Viljan  kuljetus aluksessa (ks.  15/93) 

9/88 	Asetus vandinpidosta aluksella  

10/88 	Sisävesisäännöt 1978  (ks.  2/78  ja  26/81) 

15/88 	Varalaitamääräykset  kotimaan liikenteessä sekä Suomen  ja  Neuvostoliiton välisessä 
liikenteessä Itämerellä 



vuosi  1989  

5/89 	MARPOL  73/78  sopimuksen  lute V on  astunut voimaan (ks.  13/9 1  ja  7/93) 

6/89 	Radiosähkötysasemaa  korvaavat samanarvoiset järjestelyt  

7/89 	Freonit  ja halonit  kieltoon lähiaikoina (ks.  13/96) 

11/89 	Suositus liikenneilmoituksista Saaristomerellä (ks.  16/89, 16/91  ja  5/94) 

12/89 	Pääkoneen  ohjailusta tehtävät konepäiväkirjamerkinnät  

13/89 	Puutteellisista vastaanottolaitteistoista ilmoittaniinen  

14/89 	SOLAS  1974  yleissopimuksen  muutos (ks.  12/90, 15/91  ja  15/93) 

16/89 	Luotsausmatkat  sekä luotsintilausajat  1990  (ks.  11/89, 16/9 1  ja  5/94) 

17/89 	Luotsihenkilöstön virkapuku  

vuosi  1990 

2/90 	Kansainväliset säännöt yhteentörmäämisen ehkäisemiseksi merellä  1972, 
Meriteiden  säännöt (ks.  19/9 1  ja  22/95) 

6/90 	Öljysäiliöaluksen kaksoispohja 

11/90 	Itämerenluotsaustaksa 

12/90 	SOLAS  1974 yleissopimuksen  muutos  MSC. 12(56)  
(ks.  14/89, 15/91  ja  15/93)  

vuosi  1991  

2/91 	Aluksenmittaus-,  katsastus-  ja tarkastuspiirit  

7/91 	Huvialusten liikenneohjeet  Saimaan kanavalle  ja  Viipuriin  

11/9 1 	Eräiden palkkioiden  ja  maksujen korotus  

12/9 1 	Kanavaliikennesäännöstö  (ks.  14/94  ja  11/96) 

13/91 	Kansainvälisiin sopimuksiin perustuvia uusia meriympäristönsuojelua koskevia 
määräyksiä  ja  ohjeita (ks.  5/89, 5/93, 6/93  ja  7/93) 

15/91 	SOLAS  1974  -yleissopimuksen  muutos (ks.  14/89, 12/90  ja  15/93) 

16/9 1 	Eräät luotsausmatkat Saaristomeren alueella (ks.  11/89, 16/89  ja  5/94) 
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17/91 	Luotsausasetus 

	

19/91 	Kansainväliset säännöt yhteentörmäämi  sen  ehkäisemiseksi merellä  1972, 
Meriteiden  säännöt (ks.  2/90  ja  22/95)  

vuosi  1992  

	

5/92 	Alusten katsastukset  

	

9/92 	Luettelo tyyppihyväksytyistä piissivesiseparaattoreista, pilssiveden suodatuslaitteista, 
öljypitoisuusmittareista  sekä jäteveden puhdistuslaitteistoista (ks.  14/95) 

	

10/92 	Jäämaksuluokkamääräykset 1985  (ks.  11/85, 2/86, 4/88  ja  6/95)  

vuosi  1993  

	

1/93 	Merenkulkumaksut 1993  (ks.  12/91, 2/96  ja  2/97) 

	

4/93 	Talvisatamat 

	

5/93 	Alusten painolastivesipäästöjä koskeva suositus (ks.  6/93, 13/93  ja  7/96) 

	

6/93 	Ohjeet aluksen valmiussuunnitelman laatimiseksi öljyvahingon 
varalta (ks.  5/93, 13/93  ja  7/96) 

	

7/93 	MARPOL  73/78 yleissopimuksen V liitteen  muutos (ks.  5/89  ja  13/91) 

	

13/93 	MARPOL  73/78 -yleissopimuksen I liitteen  muutokset (ks.  5/93, 6/93  
ja  7/96) 

	

14/93 	Asetus aluksista aiheutuvan vesien pilaantumisen ehkäisemisestä 
(alusjäteasetus)  

	

15/93 	Määräykset erilaisten lastien kuijettamisesta  (SOLAS  -sopimuksen 
uusittu  VI  luku) (ks.  7/88, 14/89, 12/90  ja  15/91) 

	

16/93 	Alusrekisteriuudistus  

vuosi  1994  

	

5/94 	Luotsintilausajat  (ks.  11/89, 16/89  ja  16/9 1) 

	

6/94 	Alusten hengenpelastuslaitteet (ks.  2/87  ja  21/95) 

	

8/94 	Linjaluotsin  pätevyys  

	

9/94 	Aluksenmittaus 

	

11/94 	Varustamon turvallisuusjohtamisjärjestelma 
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14/94 	Kanavaliikennesäännöstö  (ks.  12/9 1  ja  11/96) 

	

15/94 	Kemikaali-  ja kaasusäiliöalukset  

	

17/94 	Merilaki  (ks. muutokset  17/96) 

	

18/94 	Vaarallisten aineiden kuijettaminen  ro-ro-aluksissa rajoitetussa  liikenteessä Itämerellä 

vuosi  1995  

	

3/95 	Laiva-apteekki  

	

5/95 	Asetus aluksen miehityksestä  ja laivahenkilökunnan  pätevyydestä  

	

6/95 	Jäämaksuluokkamääräykset 1985  (ks.  11/85, 2/86, 4/88  ja  10/92) 

	

10/95 	Aluskohtaiset hyväksymishakemukset 

	

S 11/95 	Vesikulkuväylien viitoitus 

	

12/95 	Vesikulkuväylien  liikennemerkit  ja  valo-opasteet sekä ilmajohtojen, kaapeleiden  ja  
muiden johtojen sijoittaminen  ja  merkitseminen  

	

13/95 	IMO:n irtolastikoodi 

	

14/95 	Piissivesiseparaattorien, piissiveden suodatuslaitteiden, öljypitoisuusmittarien  ja 
pilssivesihälyttimien tyyppihyväksyminen  (ks.  9/92) 

	

15/95 	Merkkilyhtyjen  hyväksyminen (ks.  5/96) 

	

16/95 	Vaarallisten  tai  merta pilaavien aineiden aluskuljetuksiin liittyvät ilmoitusmenettelyt 
(ks.  16/80, 1/97  ja  6/97) 

	

17/95 	Alusten keulaporttimääräykset  

	

5 18/95 	Merimiehen lääkärintarkastukset 

	

19/95 	Alukselta  vaadittava reittisuunnitelma  

	

20/95 	Aluksen navigointilaitteiden katsastus  

	

21/95 	Merenkulkuhallituksen hyväksymät hengenpelastuslaitteet (ks.  2/87  ja  6/94) 

	

22/95 	Kansainväliset säännöt yhteentörmäämisen ehkäisemiseksi merellä,  1972 
(Meriteiden  säännöt) (ks.  2/90  ja  19/91)  

vuosi  1996 

	

1/96 	Merenkulun turvallisuuteen  ja meriympäristön  suojeluun liittyviä IMO:n yleissopimuksia  
ja  suosituksia  

	

2/96 	Merenkulkumaksut 1996  (ks.  12/91, 1/93  ja  2/97) 
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3/96 	Merenkulkulaitoksen maksulliset suoritteet  (ks.  3/97) 

4/96 	Alukselta  vaadittava lastinkiinnityskäsikirja  

5/96 	Merenkulkuhallituksen tyyppihyväksymät merkkilyhdyt  ja äänimerkinantolaitteet  
(ks.  15/95) 

6/96 	Merimieslääkäriluettelo 

7/96 	Uusien öljypäiväkirjojen käyttöönotto (ks.  5/93, 6/93  ja  13/93) 

8/96 	Alusturvallisuuden  valvontaa koskeva lainsäädäntö  

9/96 	Helikopteritoiminta  aluksella  

10/96 	Matkustajien luettelointi matkustaja-aluksella  

11/96 	Kanavien aukioloajat (ks.  12/9 1  ja  14/94) 

12/96 	Katsastajat, paineastiain tarkastajat, kalastusalusten katsastajat, aluksenmittaajat, 	S  
kompassintarkistajat,  tutkan katsastajat, kemikaalilastien tarkastajat  ja merimieskatsel-
musmiehet  vuonna  1996 

13/96 	Halonien käyttökielto aluksissa  (ks.  7/89) 

14/96 	Alusten radiolaitteet  

15/96 	Merenkulkuhallinto 

16/96 	Alusten konepäiväkirjat  

17/96 	Merilain  muutokset (ks. merilaki  17/94) 

18/96 	Öljyn aiheuttamasta pilaantumisvahingosta johtuva siviilioikeudellinen vastuu  

19/96 	Alusten rakennus-  ja sisustusmateriaalien a1o1uokitus  1996  

vuosi  1997  

1/97 	Vaarallisten aineiden kuijettaminen aluksessa (ks.  16/80, 16/95  ja  6/97) 

2/97 	Merenkulkumaksut 1997  (ks.  12/91, 1/93  ja  2/96) 

3/97 	Merenkulkulaitoksen maksulliset suoritteet  (ks.  3/96) 

4/97 	Merikuijetustilastot 

5/97 	Aiusten pysäytykset  Suomessa  1.10.  -  31.12.1996 

6/97 	Vaarallisten aineiden varoituslipukkeiden  ja  -merkkien myynti  

7/97 	Luettelo voimassa olevista merenkulkuhallituksen tiedotuslehdistä 



Merenkulkuhallituksen tiedotuslehden aakkosellinen hakemisto 

Samasta tiedotuslehdestä  on  valittu useitakin hakusanoja. 
Luettelossa  on  mainittu ainoastaan voimassa olevat tiedotuslehdet. 

Alukselta  vaadittava lastinkiinnityskäsikirja 	 4/96 
Alukselta  vaadittava reittisuunnitelma 	 19/95  
Aluksen ilmoitusvelvollisuus  sen  kuljettamista vaarallisista aineista 	16/95  
Aluksen miehitys  ja laivahenkilökunnan  pätevyys 	 5/95  
Aluksenmittaajat 	 12/96 
Aluksenmittaajien  pätevyysvaatimukset 	 5/75  
Aluksenmittaus 	 9/94 
Aluksenmittauspyyntökaavake 	 14/77 
Aluksenmittaus-,  katsastus-  ja tarkastuspiirit 	 2/91 
Aluksenmittauspalkkiot 	 11/91 
Aluksenmittaussäännöstön  soveltaminen 	 12/78 

• 	Aluksen navigointilaitteiden katsastus 	 20/95  
Aluksen valmiussuunnitelma öljyvahingon varalta 	 6/93  
Alukset, joilla välikannen luukkujen kannet eivät ole 	 30/81  
paikoillaan, valvonnan lopettaminen 
Alusjäteasetus 	 14/93 
Aluskohtai  set hyväksymishakemukset 	 10/95 
Aluskuljetuksiin  liittyvät ilmoitusmenettelyt 	 16/95 
Alusrekisterimaksut 	 3/96 
Alusrekisteriuudistus 	 16/93  
Alusten aiheuttaman vesien pilaantumisen ehkäiseminen 	 14/93  
Alusten hengenpelastuslaitteet 	 2/87, 

6/94 
21/95  

Alusten katsastus 	 5/92  
Alusten keulaporttimääräykset 	 17/95  
Alusten konepäiväkirjat 	 16/96  
Alusten painolastivesipäästöjä koskeva suositus 	 5/93  
Alusten pysäytykset Suomessa  1.10.  -  31.12.1996 	 5/97  
Alusten radiolaitteet 	 14/96  
Alusten rakennus-  ja sisustusmateriaalien  palo- 	 19/96  
luokitus  1996  
Alusten uusien öljypäiväkirjojen käyttöönotto 	 7/96 
Alusturvallisuuden  valvontaa koskeva lainsäädäntö 	 8/96 
Avattavien  siltojen  ja  kanavien liikennesääntö 	 12/91 

14/94 
11/96 

Freonit  ja halonit  kieltoon lähiaikoina 	 7/89 
Halonien käyttökielto aluksissa 	 13/96 
Happikato  suljetuissa tiloissa 	 3/86 
Helikopteritoiminta  aluksella 	 9/96 
Hengenpelastuslaitteet, MKH:n  hyväksymät 	 21/95 
Hengenpelastuslaitemääräykset 	 2/87, 

6/94 
Hinaajien vakavuusmääräykset 	 17/85 
Huvialusten liikenneohjeet  Saimaan kanavalle  ja 	 7/91  
Viipuriin 
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Huvialusten  liput 	 9/83 
Huviveneen kuljettaj  an pätevyyskirj a 	 19/82 
Hyrräkompassin  tarkastajan sekä tutkan-  ja  kaiku- 	 15/83  
luotaimen katsastajan  pätevyysvaatimukset 
Ilmajohtojen, kaapeleiden  ja  muiden johtojen 	 12/95  
sijoittaminen  ja  merkitseminen 
Ilmoitusvelvollisuus/ilmoitusmenettelyt  aluksella kuijetettavista vaarallisista 	16/95 
tai  merta pilaavista aineista 
IMDG-koodin mukaiset varoituslipukkeet 	 3/91 
IMO:n irtolastikoodi 	 13/95 
[MO:n yleissopimuksia  ja  suosituksia; merenkulun  tur- 	 1/96 
vallisuuteen  ja meriymparistön  suojeluun liittyviä 
Itämerenluotsaus 	 3/82 
Itämerenluotsaustaksa 	 11/90 
Jäteveden puhdistuslaitteet 	 9/92 
Jäämaksuluokkamääräykset 	 11/85, 

2/86, 
4/88, 
10/92 
6/95 

Jäämaksuluokan määräämispalkkio 	 11/91  
Jäänmurtajien toimintaohjesääntö 	 21/71, 

18/73 
Kaapeleiden  ja  muiden johtojen  12/95 

 sijoittaminen  ja  merkitseminen 
Kaasusäiliöt, kuijetettavat. Määräaikaistarkastus 	 14/80 
Kaasusäiliöalukset 	 15/94 
Kaikuluotaimen katsastajan  pätevyysvaatimukset 	 15/83 
Kaksoispohja, öljysäiliöaluksen 	 6/90 
Kalastusaluksen  päällikkö  ja koneenhoitaja, 	 6/84  
pätevyysvaatimukset 
Kalastusalusten katsastajat 	 12/96 
Kanavaliikennesäännöstö 	 12/91, 

14/94, 
11/96  

Kanavien aukioloajat 	 11/96  
Kansainvälinen huviveneen kuijettajan pätevyyskirj  a 	 19/82  
Kansainväliset säännöt yhteentörmäämisen ehkäisemiseksi 	 2/90,  
merellä  1972 (Meriteiden  säännöt) 	 19/91, 

22/95  
Kats astaj  at 	 12/96  
Katsastus, alusten 	 5/92  
Katsastus, navigointilaitteiden 	 20/95 
Katsastuspalkkiot 	 11/91 

3/96 
Katsastuspiirit 	 2/91 
Kemikaali-  ja kaasusäiliöalukset 	 15/94 
Kemikaalilastien tarkastajat 	 12/96 
Kemikaalisäiliöalusten lastipäiväkirj  a 	 9/86 
Keulaporttimääräykset,  alusten 	 17/95 
Kompassintarkistajat 	 12/96 
Konehuone, miehittämätön 	 17/86 
Konepäiväkirjat,  alusten 	 16/96 
Konepäiväkirjamerkinnät, pääkoneen  ohjailusta tehtävät 	 12/89 
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Kummeleiden  rakentaminen veneväylille 	 15/84 
Käymäläjäteveden käsittelynormit  ja käymäläjäteveden 	 18/83, 
käsittelylaitteistojen  hyväksyminen 	 20/83, 

14/93  
Laiva-apteekki 	 3/95 
Laivahenkilökunnan  pätevyys 	 5/95 
Laivatyöturvallisuuslaki, Vnp 	 20/81 
Lastien kuijettamista  koskevat määräykset  (SOLAS  -sopimuksen  VI  luku) 	15/93 
Lastinkiinnityskäsikirja,  alusten 	 4/96 
Lastipäiväkirja kemikaalisäiliöaluksille 	 9/86 
Lastiviivojen määräämis-  ja merkitsemismaksu 	 11/91 
Liikenneilmoitukset Saaristomerellä 	 11/89  
Liikennemerkit  ja  valo-opasteet vesikulkuväylillä 	 12/95 
Liikenneohjeet (huvialusten)  Saimaan kanavalle  ja  Viipuriin 	 7/91 
Linjaluotsin  pätevyys 	 8/94 
Linjaluotsin tutkintomaksu 	 3/96 
Liputusohjeet merenkulkulaitoksen  aluksille 	 5/73  
Luettelo voimassa olevista merenkulkuhallituksen tiedotuslehdistä 	7/97 

5 	Luotsausasetus 	 17/91 
Luotsausohjeet 	 6/88 
Luotsausmaksut 	 3/96, 

3/97 
Luotsausmatkat  sekä luotsintilausajat  1990 16/89, 

16/91, 
5/94 

Luotsihenkilöstön virkapuku 	 17/89 
Luotsintilausajat 	 5/94 
Lästimaksu 	 1/93  
MARPOL  73/78  -sopimus 	 5/89, 

13/9 1, 
5/93, 
6/93, 
7/93 
11/93, 
13/93, 

S . 14/93 
 Matkustajien luettelointi matkustaja-aluksella  10/96 

Merenkulkuhallinto 15/96  
Merenkulkuhallituksen tiedotuslehdet, voimassa olevat 	 7/97 
Merenkulkumaksut; väylämaksut, luotsausmaksut, 	 1/93, 
lästimaksu, merenkulkulaitoksen suoritteista perittävät 	 2/96,  
maksut 	 3/96, 

2/97, 
3/97 

 Merenkulun turvallisuuteen  ja meriympäristön  suojeluun  1/96 
 liittyviä IMO:n yleissopimuksia  ja  suosituksia 

Merikuijetustilastot 	 4/97 
Merilaki  ja merilain  muutokset 	 17/94, 

17/96 
Merimieheltä  vaadittava näkö-  ja kuulokyky 	 18/95 
Merimiesasiain  neuvottelukunta 	 18/95 
Merimieskatselmusmiehet 	 12/96 
Merimieslääkäriluettelo 	 6/96  
Merimiesten lääkärintarkastukset 	 18/95 
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Merimieskatselmusmiesten paikkiot  ja lunastukset 	 11/91 
Meripelastus 	 18/82 
Meriselityksen  vastaanottamiseen oikeutetut edustustot 	 10/82 
Meriteiden  säännöt 	 2/90, 

19/91, 
22/95 

Merkkilyhtyjen  hyväksyminen 	 15/95, 
5/96  

Merta pilaavien  ja  vaarallisten aineiden aluskuljetuksiin 
liittyvät ilmoitusmenettelyt 	 16/95 
Miehittämätön konehuone 	 17/86  
Miehitys, aluksen 	 5/95  
Mittakirjat,  ulkomaisten alusten 	 9/85 
Navigointilaitteiden  hyväksyminen 	 11/87 
Navigointilaitteiden  katsastus 	 20/95 
Nestekaasun  käyttö työveneissä 	 20/82 
Ohjauslaitteiden  käyttö, kokeet  ja  harjoitukset 	 7/82 
Paineastiain tarkastuspalkkiot 	 11/91 
Paineastiaintarkastajat 	 12/96 
Painolastivesipäästöt 	 5/93 
Paloluokitus  1996,  alusten rakennus-  ja sisustusmateriaalit 	 19/96 
Palontorjuntakaaviot 	 14/84 
Paloturvaifisuus,  eräiden alusten 	 10/73  
Panaman  kanavan mittakirja 	 15/87 
Pelastuslauttojen  käytöstä poistaminen 	 6/82 
Piissivesiseparaattorien, pilssiveden suodatuslait- 	 14/95  
teiden  ja öljypitoisuusmittareiden tyyppihyväksyminen 	 9/92 
Pinnankorkeusmittareiden  käyttö kaasusammutuslaitosten 	 10/86 
sammutusainemäärän määrittämisessä  
Puutteellisista vastaanottolaitteistoista ilmoittaminen 	 13/89  
Pätevyys, laivahenkilökunnan 	 5/95  
Pätevyysvaatimukset, aluksenmittaajien 	 5/75  
Pääkoneen  ohjailusta tehtävät konepäiväkirjamerkinnät 	 12/89 
Radiolaitteet,  alusten 	 14/96 
Radiosähkötysasemaa  korvaavat samanarvoiset järjestelyt 	 6/89  
Rakennus-  ja sisustusmateriaalien paloluokitus  1996 	 19/96 
Reittisuunnitelma,  alusten 	 19/95  
Ro-ro-alukset, vaarallisten aineiden kuljettaminen 	 18/94 
rajoitetussa  liikenteessä Itämerellä 
Saaristomeren alueen eräät luotsausmatkat 	 16/9 1  
Saaristomeren liikenneilmoitukset 	 11/89  
Saimaan kanavan kautta Saimaalle kulkevien  ja  Viipuriin 	 7/91  
poikkeavien huvialusten liikenneohjeet 
Sisävesisäännöt  1978 	

0 	 2/78, 
26/8 1, 
10/88  

SOLAS  1974 yleissopimuksen  muutos  14/89, 
12/90, 
15/91, 
15/93  

Suezin kanavan mittakirja 	 15/87 
Säiliöalusten turvallisuusohjeita 	 12/84 
Talvisatamat 	 4/93 
Tarkastuspiirit 	 2/91 
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Turvallisuusjohtarnisj ärjestelmä 	 11/94 
Tutkankatsastajan  pätevyysvaatimukset 	 15/83  
Tutkan katsastajat 	 12/96 
Tyyppihyväksytyt merkkilyhdyt  ja äänimerkinantolaitteet 	 5/96  
Ulkomaisten alusten mittakirjat 	 9/85  
Uusien öljypäiväkirjojen käyttöönotto 	 7/96  
Vaarallisten aineiden kuljeuaminen aluksessa 	 16/80, 

16/95, 
1/97, 
6/97  

Vaarallisten aineiden kuijettaminen  ro-ro-aluksissa 	 18/94 
rajoitetussa  liikenteessä Itämerellä 
Vaarallisten aineiden varoituslipukkeiden myynti 	 6/97  
Vaarallisten  tai  merta pilaavien aineiden aluskuljetuksiin 	 16/95  
liittyvät ilmoitusmenettelyt 
Vandinpito  aluksella 	 9/88 
Vakavuusmääräykset 	 17/85 
Valmiussuunnitelma öljyvahingon  varalta 	 6/93 

• 	Valo-opasteet  ja  liikennemerkit vesikulkuväylillä 	 12/95 
Varalaitamääräykset  kotimaan liikenteessä sekä Suomen  ja 	 15/88 

 Neuvostoliiton välisessä liikenteessä Itämerellä 
Varoitus happikadosta suijetuissa tiloissa 	 3/86  
Varustamon turvallisuusjohtamisj ärjestelmä 	 11/94 
Veneilyliivien hyväksymismenetelmät 	 19/76 
Veneväylien  ja venereittien  rakentamisessa, kunnossa- 	 11/82 
pidossa  ja kartoille merkitsemisessä noudatettavat  
yleiset periaatteet 
Vesikulkuväylien  liikennemerkit  ja  valo-opasteet 	 12/95 
Vesikulkuväylien viitoitus 	 11/95 
Vetoisuustodistuksen  uusiminen 	 13/77  
Viljan  kuljetus aluksessa 	 7/88, 

15/93 
Virkapuku, luotsihenkilöstön 	 17/89  
Voimassa olevat merenkulkuhallituksen tiedotuslehdet 	 7/97 
Vuokraveneiden  turvallisuus 	 8/83 

S 	Värilliset ikkunat komentosillalla 	 12/81 
Välikannen  luukut 	 30/81 
Väylämaksut 	 2/96, 

2/97 
Äänimerkinantolaitteet  aluksilla 	 5/96 
Oljyn  aiheuttamasta pilaantumisvahingosta johtuva 	 18/96 
siviilioikeudellinen  vastuu 
Oljypitoisuusmittarit 	 9/92, 

14/95 
Öljypäiväkirjat 	 7/96 
Oljysäiliöaluksen kaksoispohj  a 	 6/90 
Oljyvahingon  varalta valmiussuunnitelma 	 6/93 
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