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1257/1 997  

Liikenneministeriön päätös 
aluksen miehityksestä, laivavåen pätevyydestä 

 ja vandinpidosta  

Annettu HelsingissA  19  päiv5nä  joulukuuta  1997  

Liikenneministeriö  on  päättänyt aluksen miehityksestä, laivaväen pätevyydestäja vandinpi-
dosta  19  päivänä joulukuuta  1997  annetun asetuksen  (1256/1997) 61 §:n 1  ja  2  momentin  no-
jalla:  

I  luku 

Vandinpitoa koskevat yleiset säännökset 

Vandinpitojärjestelyt  ja vandinpidossa 
noudarettcrvat  periaatteet 

Komentosiltavandin  tai  kansivandin  päälli-
kön  on  oltava aluksen miehityksestä, laiva- 
väen pätevyydestä  ja  vandinpidosta  annetun 
asetuksen  (1256/1997) 5  luvun säännösten 
mukaisesti pätevä komentosilta-  tai  kansi-
vandin tehtäviin. 

Konevahtipäällikön  on  oltava  I  momen-
tissa mainitun asetuksen  5  luvun säännösten 
mukaisesti pätevä konevandin tehtäviin.  

2  

Reittisuunnittelu  

Tuleva matka  on  suunniteltava etukäteen 
siten, että kaikki soveltuva tieto otetaan huo-
mioon  ja  että kaikki määritellyt suunnat tar-
kistetaan ennen  matkan  aloittamista. 

Konepäällikön  on  yhteistyössä aluksen 
päällikön kanssa päätettävä etukäteen  mat-
kalle  varattavan  polttoaineen,  veden,  voitelu- 
aineen  ja  kemikaalien määrästä sekä kuluvi

-en  ja  muiden varaosien, työkalujen  ja  varas-
tojen täydentämisestä  ja  muista tarpeellisista 
hankinnoista.  

3  

Matkakohtainen etukiiteissuunnittelu  

Ennen jokaista matkaa aluksen päällikön 
 on  huolehdittava siitä, että aiottu reitti lähtö- 

satamasta ensimmäiseen käyntisatamaan  on  

suunniteltu sopivien  ja  asianmukaisten  meri- 
karttojen  ja  muiden merenkulkujulkaisujen 
avulla, jotka sisältävät oikeaa, täydellistä  ja 

 ajantasaistettua  tietoa niistä merenkulun ra-
joituksista  ja  vaaroista, jotka ovat pysyvää 

 tai  ennakoitavaa  laatua sekä merkityksellisiä 
aluksen turvalliselle kululle. 

Suunnitellun reitin varmistaminen  ja 
 pitäminen esillä 

Kun reittisuunnittelu  on  varmistettu siten, 
että kaikki siihen liittyvä tieto  on  otettu huo-
mioon, suunniteltu reitti merkitään selvästi 
käytettäviin merikarttoihin  ja  pidetään jatku-
vasti vahtipäällikön saatavilla. Vahtipäälli

-kön  on  varmistettava jokainen noudatettava 
suunta ennen kuin sitä käytetään  matkan 

 aikana.  
5  

Poikkeaminen suunnitellulta  reitiltä  

Jos  matkan  aikana päätetään muuttaa seu-
raavaa käyntisatamaa suunnitellun reitin var-
rella  tai  jos  aluksen  on  muista syistä tarpeen 
poiketa huomattavassa maan n  suunnitellulta 

 reitiltä,  on  uusi reitti suunniteltava ennen 
kuin alunperin suunnitellulta reitiltä poike

-than. 
2  luku 

Vandinpito  merellä 

Vandinpidon  yleiset periaatteet 

Laivanisännän, aluksen päällikön, kone- 

S  







5  

S 

S 

kana;  
b) hyrrä-  ja  magneettikompassien  virheet;  
c) näköpiirissä  tai  lähistöllä olevien alusten 

sijainti  ja  reitti;  
d) vandin  aikana odotettavissa olevat olo-

suhteet  tai  vaarat; sekä  
e) kallistuman, viippauksen,  veden  tihey

-den  ja  squat-ilmiön mandolliset vaikutukset 
varaveteen.  

Jos  vahtipäallikön  pitäisi  tulla  vapautetuksi 
vandista juuri kun suoritetaan ohjausliikettä 

 tai  muuta vaaran välttämiseksi tehtävää toi-
menpidettä, vandinvaihtoa  on  lykättävä sii-
hen asti kunnes toimenpide  on  saatettu pää-
tökseen.  

12  § 

Komentosiltavandin  pito  

Vahtipäällikön  tulee:  
1) pitää vahtia komentosillalla;  
2) olla missään tapauksessa jättämättä  ko

-mentosiltaa,  ennen kuin hänet  on  asianmu-
kaisesti vapautettu vandista;  

3) olla jatkuvasti vastuussa aluksen turval-
lisesta navigoinnista huolimatta aluksen 
päällikön läsnäolosta komentosillalla, kunnes 
päällikkö nimenomaisesti ilmoittaa ottavansa 
vastuun itselleen  ja  molemmat ovat ymmär-
täneet tämän; sekä  

4) ilmoittaa päällikölle heti ollessaan epä-
varma  si  itä, mitä turvallisuuden varmistami-
seksi pitäisi tehdä. 

Vandin  aikana tulee aluksen ohjattu suun-
ta, sijainti  ja  nopeus tarkistaa riittävän ly-
hyin väliajoin tarkoitukseen sopivilla navi-
gointilaitteilla  sen  varmistamiseksi, että alus 
kulkee suunnitellun kurssin mukaisesti. 

Vahtipäällikön  tulee tarkoin tuntea aluksen 
turvallisuus-  ja  navigointilaitteiden  sijainti  ja 

 toiminta. Hänen tulee myös tuntea  ja  ottaa 
huomioon näiden laitteiden toimintarajoituk

-set.  
Komentosiltavandissa  olevalle vahtipäälli-

kölle ei saa antaa eikä  hän  saa suorittaa sel-
laisia tehtäviä, jotka saattavat häiritä aluksen 
turvallista navigointia  ja  vandin pitoa. 

Vahtipäällikön  tulee mandollisimman te-
hokkaasti käyttää kaikkia käytettävissään 
olevia navigointilaitteita. 

Käyttäessään tutkaa vahtipäällikön tulee 
muistaa ehdottomasti aina noudattaa niitä 
tutkan käyttöä koskevia määräyksiä, jotka 
sisältyvät voimassaoleviin Meriteiden sään- 

töihin. 
Tarvittaessa vahtipäällikön tulee epäröi - 

mätta  käyttää peräsintä, koneita  ja  äänimer-
kinantolaitteita.  Mikäli mandollista,  on  kui-
tenkin annettava ajoissa ennakkoilmoitus 
aiotusta koneen käyntinopeuden muutoksesta  
tai  käytettävä tehokkaasti komentosillalla 
olevia miehittämättömän konehuoneen ko-
neiston ohjailulaitteita niiden käytöstä annet-
tujen ohjeiden mukaisesti. 

Vahtipäällikön  on  tunnettava aluksensa 
ohjailuominaisuudet, varsinkin  sen  pysäytys

-matka,  ja  otettava huomioon, että muilla 
aluksilla saattaa olla toisenlaiset ohjailuomi-
naisuudet. 

Vandin  aikana tulee tehdä asianrnukaiset 
päiväkirjamerkinnät aluksen kulusta  ja 

 muusta naviointiin liittyvästä toiminnasta. 
Vahtipäällikön  tulee varmistaa, että asian- 

mukaista tähystystä pidetään. Aluksessa, jos-
sa  on  erillinen karttahuone, vahtipäällikkö 
voi tarvittaessa käydä karttahuoneessa  ja 

 viipyä siellä lyhyen ajan suorittaakseen tar-
peelliset naviointiin liittyvät tehtävät, mutta 
hänen  on  ensm  varmistettava aluksen turval-
linen kulku  ja  asianmukaisen tähystyksen pi-
täminen. 

Aluksen navigointilaitteiden käyttötestejä 
 on  suoritettava merellä niin usein kuin mah-

dollista  ja  olosuhteet  sen  sallivat, erityisesti 
ennen odotettavissa olevia navigointiin vai-
kuttavia vaarallisia tilanteita. Nämä testit  on 

 kiijattava  aina kun  se on  mandollista. Teste-
jä tulee myös suorittaa ennen satamaan saa-
pumista  ja  sieltä lähtöä. 

Vahtipäällikön  on  säännöllisesti tarkistetta-
va, että:  

1) alusta ohjaava henkilö  tai  autopilotti 
 ohjaa oikeaa suuntaa;  

2) pääkompassin  virhe määritellään vähin-
tään kerran vandin aikana  ja  mikäli mandol-
lista aina suurehkon kurssinmuutoksen jäl-
keen; pääkompassia  ja  hyrräkompasseja  ver-
rataan usein  ja  tytärkompassit synkronisoi-
daan emäkompassin  kanssa;  

3) automaattiohjauslaitetta  kokeillaan käsi-
käyttöisesti vähintään kerran vandin aikana;  

4) merenkulku-  ja  merkkivalot  sekä muut 
navigointilaitteet toimivat asianmukaisesti; 

•  5)  radiolaitteet  toimivat asianmukaisesti 
tämän päätöksen  28 §:n  mukaisesti; sekä  

6)  miehittämättömän konehuoneen koneis-
ton ohjauslaitteet, hälyttimet  ja  ilmaisimet 
toimivat asianmukaisesti. 

Vahtipäällikön  tulee muistaa, että  on  vält-
tämätöntä aina noudattaa ihmishengen  tur- 



vallisuudesta  merellä vuonna  1974  tehdyn 
kansainvälisen yleissopimuksen  (Sop S 
11  /  1981,  Solas-yleissopimus)  voimassa ole-
via vaatimuksia. Vahtipäällikön tulee ottaa 
huomioon:  

1) ruorimiehen  ja käsiohjauksen  käytön 
tarpeellisuus hyvissä ajoin siten, että mah-
dollinen vaaratilanne voidaan välttää turval-
lisesti;  ja  

2) että alusta ohjattaessa automaattiohiauk-
sella tilanne ei kehity vaarallisesti sellaisek-
si, että vahtipäällikkö  on  komentosillalla 
yksin  ja  joutuu hätätilanteen vaatimien toi-
menpiteiden johdosta keskeyttämään tähys-
tyksen pidon. 

Vahtipäällikön  tulee perusteellisesti tuntea 
aluksen kaikkien elektronisten navigointilait-
teiden käyttö. Hänen tulee olla erityisesti 
perehtynyt näiden laitteden ominaisuuksiin 

 ja  rajoituksiin. Hänen tulee käyttää niitä tar-
vittaessa sekä muistaa myös kaikuluotaimen 
käyttö navigoinnissa. 

Vahtipäällikön  tulee käyttää tutkaa, kun 
näkyvyys  on  rajoitettu  tai  kun näkyvyyden 
odotetaan muuttuvan rajoitetuksi sekä aina, 
kun alus kulkee vilkkaasti liikennöidyillä 
alueilla, ottaen kuitenkin huomioon tutkan 
rajoitukset. 

Vahtipäällikön  on  varmistettava, että käy-
tettyjä näyttöalueita muutetaan riittävän 
usein siten, että kaiut huomataan mandolli-
simman varhain.  On  muistettava, että vähäi-
set  tai  heikot kaiut voivat jäädä huomaamat-
ta. 

Tutkaa käytettäessä vahtipäällikön  on  va-
littava sopiva näyttöalue  ja tarkkailtava  näyt-
töä huolellisesti sekä varmistettava, että  tut

-kamerkinnänpito  ja  järjestelmällinen tilan-
teen arviointi aloitetaan tarpeeksi ajoissa. 

Vahtipäällikön  on  viipymättä ilmoitettava 
päällikölle:  

1) jos  näkyvyys  on  huono  tai  huonoa nä-
kyvyyttä  on  odotettavissa;  

2) Jos  liikenneolosuhteet  tai  toisten alusten 
liikkeet aiheuttavat epävarmuutta;  

3) jos  aluksen suunnan pitämisessä esiin-
tyy ongelmia;  

4) kun  hän  ei onnistu havaitsemaan maata, 
merimerkkiä  tai  saamaan luotaushavintoa 
odotettuna ajankohtana;  

5) jos  odottamatta havaitaan maa-  tai  meri- 
merkki  tai  luotaustuloksissa  tapahtuu muu-
tos;  

6) jos  ilmenee vikaa pääkoneessa, potkuri-
koneiston kauko-ohjauksessa, peräsinkonees

-sa  tai  jossakin tärkeässä navigointilaitteessa,  

hälyttimessä  tai  ilmaisimessa;  
7) jos radiolaitteissa  ilmenee vikaa;  
8) jos vahtipäällikkö  epäilee  kovan  meren- 

käynnin aiheuttavan mandollisesti vahinkoja;  
9) jos  alus kohtaa merenkulullisen vaaran, 

kuten jäätä  tai  ajelehtivan  hylyn; sekä  
10) missä tahansa muussa hätätilanteessa 

 tai  epäröidessään  vähänkin. 
Huolimatta edellisen  momentin  1-10 

 kohtien mukaisesta velvoll isuudesta tehdä 
ilmoitus aluksen päällikölle, vahtipääll ikkö 
ei saa epäröidä ryhtyä välittömiin toimenpi-
teisiin aluksen turvallisuuden varmistamisek-
si, milloin olosuhteet niin vaativat. 

Vahtipäällikön  on  annettava vahtihenkilös-
tölle kaikki tarpeelliset ohjeet  ja  tiedot var-
mistaakseen turvallinen vandinpito, varsinkin 
asianmukainen tähystys.  

13  § 

Vandinpito  selkeällä säällä  

Vahtipäällikön  on  säännöllisin väliajoin 
suunnittava läheisyydessä olevia aluksia, 
jotta mandollinen yhteentörmäämisen vaara 
voitaisiin havaita ajoissa. Hänen tulee myös 
muistaa, että sellainen vaara voi joskus olla 
olemassa silloinkin, kun havaittu suuntiman 
muutos  on  huomattava, erityisesti lähestyt-
täessä hyvin suurta alusta  tai  hinausta  tai 

 lähestyttäessä alusta lyhyellä etäisyydellä. 
Vahtipäällikön  on  myös ajoissa ryhdyttävä 
tarvittaviin toimenpiteisiin soveltuvin osin 
Menteiden sääntöjen mukaisesti  ja sen  jäl-
keen hänen tulee tarkistaa, että tehdyillä toi-
menpiteillä  on  toivottu vaikutus. 

Selkeällä säällä vahtipäällikön tulee aina 
olosuhteiden salliessa harjoitella tulkaa käyt-
töä.  

14  § 

Vandinpito näkyv»'den  ollessa rajoitettu 

Kun näkyvyys  on  rajoitettu  tai  rajoitettu 
näkyvyys  on  odotettavissa, vahtipäällikön 
tulee ensisijaisesti noudattaa soveltuvin osin 
Meriteiden sääntöjä. Vahtipäällikön tulee 
erityisesti kiinnittää huomiota rajoitetun nä-
kyvyyden vallitessa äänimerkkien antami-
seen, turvallisella nopeudella kulkemiseen  ja 

 koneiden pitämiseen valmiina äkillisten  oh
-jailuliikkeiden  varalta. Lisäksi vahtipäällikön 

 on: 
I)  ilmoitettava asiasta päällikölle;  

S  

. 



2) asetettava asianmukainen tähystys;  
3) näytettävä merenkulkuvaloja; sekä  
4) käytettävä tutkaa.  

18 § 

Kansivandinpito  aluksen ollessa ankkurissa 

S 

S 

15 § 

Vandinpito  pimeään aikaan 

Päällikön  ja  vahtipäällikön  on  tähystäjän 
tehtäviä järjestäessään kiinnitettävä asianmu-
kaista huomiota käytössä oleviin komentosil

-Ian  varusteisiin  ja  naviointilaitteisiin,  niiden 
rajoituksiin, käyttöön  ja  sovellettaviin  varo- 
toimiin.  

16 

Vandinpito rannikkon  läheisyydessä  ja 
 vilkkaasti liikennöidyillä alueilla 

Vahtipäällikön  tulee käyttää rannikon lä-
heisyydessä  ja  vilkkaasti liikennöidyillä alu-
eilla suurimittakaavaisinta alueesta tehlyä, 
ajantasaistettua merikarttaa. Aluksen sijainti 

 on määritettävä tasaisin  väliajoin useammat- 
la  kuin yhdellä navigointimenetelmällä aina 
kun olosuhteet  sen  sallivat. 

Vahtipäällikön  on  ehdottomasti tunnistetta-
va kaikki olennaiset merimerkit.  

17 § 

Navigointi  luotsin ollessa aluksella 

Luotsin läsnäolo aluksella ei luotseille 
kuuluvista tehtävistä  ja  velvollisuuksista 
huolimatta vapauta päällikköä  tai vahtipääl-
likköä  heidän tehtävistään  ja  velvollisuuksis-
taan  huolehtia aluksen turvallisuudesta. Pääl-
likön  ja  luotsin tulee vaihtaa tietoja, jotka 
koskevat navigointimenetelmiä, paikallisia 
olosuhteita  ja  aluksen ominaisuuksia. Päälli-
kön  ja  vahtipäällikön  tulee olla läheisessä 
yhteistyössä luotsin kanssa  ja  seurata huolel-
lisesti aluksen sijaintia  ja  kulkua.  

Jos vahtipäälliköllä on  epäilyksiä luotsin 
toimista  tai tarkoitusperistä,  hänen  on  pyy-
dettävä selvityksiä luotsilta  ja, jos  epäilyksiä 

 on  edelleenkin, välittömästi ilmoitettava asi-
asta päällikölle  ja  ryhdyttävä tarvittaviin toi-
miin ennen päällikön saapumista.  

Mikäli päällikkö pitää tarpeellisena,  on 
 ankkurissa ollessa pidettävä jatkuvaa vahtia. 

Aluksen ollessa ankkurissa, vahtipäällikön 
 on: 

1) määritettäväja  merkittävä aluksen paik-
ka käytettävissä olevalle kartalle niin pian 
kuin mandollista ankkuroinnin tapanduttua;  

2) kun olosuhteet sallivat, tarkistettava riit-
tävän usein, onko alus edelleen turvallisesti 
ankkurissa ottamalla suuntimia kiinteisiin 
merimerkkeihin  tai  helposti tunnistettaviin 
maissa oleviin kohteisiin;  

3) huolehdittava siitä, että asianrnukaista 
tähystystä pidetään yllä;  

4) huolehdittava siitä, että aluksella suori-
tetaan määräajoin tarkastuskierroksia;  

5) tehtävä havaintoja  sää-  ja  vuoro-
vesiolosuhteista  ja  merenkäynnistä;  

6) ilmoitettava päällikölle  ja  ryhdyttävä 
kaikkiin tarvittaviin toimenpiteisiin, mikäli 
ankkuri ei pidä;  

7) huolehdittava siitä, että paakoneiden  ja 
 muun koneiston valmiustila  on  päällikön 

ohjeiden mukainen;  
8) ilmoitettava päällikölle, mikäli näky-

vyys huononee;  
9) huolehdittava siitä, että alus näyttää 

asianmukaisia valoja  ja  merkkikuvioita  ja 
 että asianmukaiset äänimerkit annetaan kaik-

kien soveltuvien säännösten mukaisesti; sekä  
10) ryhdyttävä toimiin suojellakseen ym-

päristöä aluksesta aiheutuvaa pilaantumista 
vastaan  ja  noudatettava soveltuvin osin ym-
päristösäännöksiä.  

4  luku 

Konevandin  periaatteet  

19 

Konevahti  ja konevahtipäällikkö  

Tässä päätöksessä konevahti tarkoittaa jo-
ko vandin muodostavaa henkilöryhmää  tai 
konepäällystöön  kuuluvan henkilön vastuu- 
jaksoa, jonka aikana hänen tulee olla joko 
koneistotilassa  tai  muutoin valmiudessa. 

Konevahtipäällikkö  toimii konepäällikön 
edustajana  ja  hänen päävastuualueensa  on 

 jatkuvasti aluksen turvallisuuteen vaikutta-
van koneiston turvallinen  ja  tehokas käyttö 





I.  

Konevandin  jokaisen  jäsenen  on  tunnettava 
hänelle määrätyt vandinpitotehtävät. Lisäksi 
jokaisen konevahtiin osallistuvan  on  siinä 
aluksessa, missä  hän  palvelee:  

1) osattava käyttää asianomaisia sisäisiä 
ybteydenpitolaitteita;  

2) tunnettava koneistotilojen poistumistiet;  
3) tunnettava konehuoneen hälytysjärjestel

-mät ja  kyettävä erottamaan toisistaan erilai-
set hälytykset, erityisesti  CO2-hälytys; sekä  

4) tiedettävä koneistotilojen palontorjunta-
välineiden  ja vaurionvalvontalaitteiden  luku-
määrä, sijoitus  ja  tyypit  ja  osattava käyttää 
niitä  ja  tunnettava niiden suhteen noudatetta

-vat varotoimet.  
Jokaiseen koneistoon, joka ei toimi kun-

nollisesti,  tai  jonka epäillään menevän epä-
kuntoon  tai  tarvitsevan erikoishuoltoa,  on 

 kiinnitettävä huomiota samoin kuin  jo  suon-
tettuihin toimenpiteisiin. Tarvittaessa  on 

 suunniteltava lisätoimenpiteitä. 
Koneistotilan  ollessa miehitettynä kone-

vahtipäällikön  on  kaiken  aikaa kyettävä vä-
littömästi käyttämään potkurikoneistoa 
muuttaakseen potkurin kierroslukua  tai kier-
tosuuntaa. 

Koneistotilan  ollessa ajoittain miehittämä-
tön päivystävän konevahtipäällikön  on  olta-
va aina tavoitettavissa  ja  valmiina siirtymään 
koneistotilaan. 

Kaikki komentosillalta tulevat käskyt  on 
 pantava viipymättä täytäntöön. Potkuri-

koneiston kiertosuunnan  ja kierrosluvun 
 muutokset  on  merkittävä muistiin, jollei  me-

renkulkulaitos  jonkin tietyn aluksen osalta 
pidä tätä kohtuuttomana aluksen koon  tai 

 muiden ominaisuuksien takia. Koneiston 
ollessa käsiohjauksessa konevahtipäällikön 

 on  varmistettava, että pääkoneiston ohjaus-
laittet ovat jatkuvasti miehitetyt niin valmiu-
den kuin koneohjailunkin aikana. 

Erityistä huomiota  on  kiinnitettävä  koko 
 koneiston kunnossapitoon  ja sen  kunnon yl-

läpitämiseen mukaan luettuina mekaaniset, 
sähköiset, hydrauliset  ja pneumaattiset  lait-
teistot, niiden valvontalaitteet  ja  niihin liitty-
vät turvalaitteet sekä kaikki asuintilojen 
huoltolaitteet, sekä varastojen  ja  varaosien 
käytön kirjaamiseen. 

Konepäällikön  on varmistauduttava  siitä, 
että konevahtipäällikön tiedossa  on  kaikki 
vandin aikana suonitettavat ennaltaehkäisevät 
kunnossapitotoimenpiteet sekä vaurioiden 
valvonta-  tai korjaustoimenpiteet. Konevahti

-päällikön tehtävänä  on  huolehtia  kaiken 
 huollettavan  tai korjattavan  koneiston erotta- 

misesta  ja  tarvittavista ohituksista sekä  sää-
döistä.  Kaikki tehdyt työt  on  merkittävä 
muistiin. 

Kun konehuone  on  asetettu valmiustilaan, 
konevahtipäällikön tulee varmistaa, että 
kaikki koneistot  ja  laitteet, joita mandollises-
ti tullaan käyttämään koneohjailun aikana, 
ovat välittömästi käyttövalmiinaja että riittä-
vä varateho  on peräsinkonetta  varten  ja  mui-
hin tarpeisiin. 

Konevahtipäällikölle  ei saa määrätä eikä 
 hän  saa ottaa vastaan tehtäviä, jotka voisivat 

häiritä hänen velvollisuuttaan valvoa kulje-
tuskoneistoa  ja sen apulaitteistoa.  Hänen  tu-
lee  varmistaa, että kuljetuskoneisto  ja  apu- 
laitteet ovat jatkuvan tarkkailun alaisina sii-
hen asti, kun hänet  on  asianmukaisesti va-
pautettu vandista  ja  hänen tulee aika ajoin 
tarkastaa vastuullaan oleva koneisto. Hänen 
tulee myös varmistaa, että konehuoneessa  ja 
peräsinkonehuoneessa  tehdään asianmukaiset 
vahtikierrokset, jotta voitaisiin havaita  ja 

 ilmoittaa laitteisiin tulleista vioista  tai  niiden 
epäkuntoon menosta, tehdä  tai  valvoa  nu-
tuninomaisia säätöjä,  tarvittavia huoltoja  ja 

 muita tarpeellisia toimenpiteitä. 
Konevahtipäällikön  on kehotettava  kaikkia 

muita konevandin jäseniä ilmoittamaan hä-
nelle mandollisesti vaarallisista tilanteista, 
jotka voivat vaikuttaa haitallisesti koneistoon 

 tai  vaarantaa ihmishengen  tai  aluksen turval-
lisuuden. 

Konevahtipäällikön  tulee varmistaa, että 
koneistotilavahtia valvotaan  ja  järjestettävä 
vaihtomiehistöä paikalle,  jos  joku konevahti-
miehistä ei ole työkykyinen. Konevahti ei 
saa jättää koneistotilaa ilman valvontaa si-
ten, että konehuoneen koneiston  tai säätöjen 
käsikäyttö estyisi. 

Konevahtipäällikön  tulee ryhtyä tarvitta-
vim  toimenpiteisiin rajoittaakseen vahinkoa, 
joka  on  syntynyt varusteiden epäkuntoon 
menosta, tulipalosta,  veden tulvimisesta,  re-
peämästä,  yhteentörmäyksestä, karilleajosta 

 tai  muusta syystä. 
Ennen vandm luovuttamista konevahtipääl

-likön  on  varmistettava, että kaikki  pää-  ja 
apukoneistoihin  liittyvät konevandin aikana 
sattuneet tapahtumat  ja  toimenpiteet  on 

 asianmukaisesti kirjattu. 
Konevahtipäällikön  on  tehtävä yhteistyötä 

huoltotyöstä vastaavan konemestarin kanssa 
 kaiken  ehkäisevän huoltotyön, vaunionval-

vonnan  tai korjaustyön  aikana. Tähän sisäl-
tyvät ainakin seuraavat seikat:  

I)  työn kohteena olevan koneiston erotta- 
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minen ja  ohitus;  
2) jäljellä olevan koneiston säätäminen 

siten, että  se  toimii asianmukaisesti  ja  tur-
vallisesti huollon aikana;  

3) tiedoksi vahtiin tulevalle  konemestarille 
 ja kirjanpidollisista  syistä  konepäiväkirjaan 
 tai  muuhun sopivaan  asiakirjaan  tulee merki-

tä, mitä laitteita  on  korjattu  ja  ketkä siihen 
ovat osallistuneet, mihin  turvatoimiin  on 

 ryhdytty  ja  kenen toimesta; sekä  
4) korjatun  koneiston  tai  laitteiden testaa-

minen  ja  käyttöönotto, mikäli  konevahtipääl
-likön  apu  on  tarpeen.  

Konevahtipäällikön  on  huolehdittava siitä, 
että  huoltotehtäviä  tekevät  konemiehistön 

 jäsenet ovat käytettävissä,  avustaakseen  ko-
neiston  käsikäytössä,  siinä tapauksessa, että 

 automaattijärjestelmä  menee  epäkuntoon. 
Konevahtipäällikön  on  muistettava, että 

 koneistoviasta  johtuvat nopeuden muutokset 
 tai ohjailukyvyn  menetys voivat vaarantaa 

aluksen  ja ihinishenkien  turvallisuuden.  Ko-
nevahtipäällikön  on  välittömästi ilmoitettava 

 komentosillalle  tulipalon syttymisestä,  ko-
neistotiloissa  odotettavissa olevista  häinöstä, 

 jotka saattavat hidastaa aluksen vauhtia, oh-
jauksessa odotettavissa olevasta  virhetoimin-
nasta,  aluksen  potkurikoneiston  pysähtymi-
sestä  tai sähköjärjestelmässä  tapahtuvasta 
muutoksesta  tai  muusta samankaltaisesta 
aluksen turvallisuutta  uhkaavasta  vaarasta. 
Tämä ilmoitus  on,  mikäli mandollista, tehtä-
vä ennen korjaus-  tai  muihin toimenpiteisiin 
ryhtymistä, jotta komentosillalla  on  käytettä-
vissä mandollisimman paljon aikaa ryhtyä 
kaikkiin tarvittaviin toimenpiteisiin uhkaa-
van  merionnettomuuden  välttämiseksi.  

Konevahtipäällikön  on  viipymättä ilmoitet-
tava  konepäällikölle:  

1) koneistoviasta  tai toimintahäiriöstä,  joka 
 on  luonteeltaan sellainen, että aluksen tur-

vallisuus  on  vaarassa;  
2) sellaisesta  toimintahäiriöstä,  jonka ole-

tetaan voivan aiheuttaa  kuljetuskoneiston, 
apukoneiston  tai  valvonta-  ja ohjausjärjestel

-mien  vian  tai  menemisen  epäkuntoon;  sekä  
3) hätätilanteesta  tai  jos hän  on  epävarma 

jonkin päätöksen  tai  toimenpiteen suhteen. 
Huolimatta edellisen  momentin  1-3  koh-

dissa  vaadittavasta  ilmoituksesta  konepäälli-
kölle, konevahtipäällikkö  ei saa  epäröidä 

 välittömiin toimenpiteisiin  ryhtymisessä 
 aluksen,  sen  koneiston  ja laivaväen  turvalli-

suuden takaamiseksi, milloin olosuhteet sitä 
vaativat.  

Konevahtipäällikön  on  annettava  vandin  

jäsenille kaikki tarpeelliset ohjeet  ja  tiedot, 
joiden avulla varmistetaan turvallinen kone

-vandin  pito.  Rutiininomainen  koneiston 
huolto, joka suoritetaan  erillistehtävinä,  jotka 
muodostavat osan turvallisen  vandin pitoa, 

 on  järjestettävä  vahtirutiinien  luonnollisena 
osana.  Konevahtipäällikön  ja konepäällikön 

 tulee olla tietoinen kaikista aluksella tehtä-
vistä yksityiskohtaisista korjauksista. Näihin 
kuuluvat sähköisten, mekaanisten, hydraulis-
ten,  pneumaattisten  tai  elektronisten laittei-
den korjaukset. Näistä korjauksista  on  tehtä-
vä kirjalliset merkinnät.  

23 § 

Konevandinpito  rajoitetun näkyv)yden 
vallitessa 

Konevahtipäällikön  on  varmistettava, että 
 äänimerkinantolaitteita  varten  on  jatkuvasti 

saatavilla  paineilmaa  tai  höyryä.  Konevahti
-päällikön tulee myös varmistaa, että  komen-

tosillalta  tulevat käskyt nopeuden  tai  suun-
nan muutoksista pannaan viipymättä täytän-
töön  ja  että  apukoneisto  on koneohjailun 

 aikana  käyttövalmiina.  

24 § 

Konevandinpito rannikkon  läheisyydessä  ja 
 vilkkaasti liikennöidyillä alueilla 

Konevahtipäällikön  on  varmistettava, että 
kaikki ne  koneistot,  joilla  on  tekemistä aluk-
sen ohjailun kanssa, voidaan välittömästi 
vaihtaa  käsikäyttöisiksi,  kun aluksen ilmoite-
taan olevan vilkkaasti  liikennöidyillä  vesillä. 

 Konevahtipäällikön  tulee lisäksi varmistaa, 
että riittävä  varavoima  on  käytettävissä aluk-
sen ohjaamiseen  ja  muuhun  sen  käsittelemi-
seen.  Hätäohjauksen  ja  muiden  apulaitteiden 

 on  oltava välittömästi käytettävissä.  

25 § 

Konevandinpito  aluksen ollessa ankkurissa 

Suojattomassa ankkuripaikassa konepäälli
-kön  on  neuvoteltava päällikön kanssa siitä, 

pidetäänkö samaa  konevahtia  kuin  matkan 
 aikana. 

Aluksen ollessa ankkurissa avoimella  re- 
dillä  tai  meriolosuhteisiin verrattavalla  alu-
eella  konevahtipäällikön  on  varmistettava, 
että:  

.  

S  



S 

I. 

1) tehokasta  konevahtia  pidetään;  
2) kaikki toiminnassa  ja  valmiustilassa 

 olevat koneet tarkastetaan  määräajoin;  
3) pää-  ja  apukoneistoja  pidetään valmius- 

tilassa  komentosillalta  tulevien ohjeiden mu-
kaisesti;  

4) ryhdytään toimenpiteisiin ympäristön 
suojelemiseksi aluksesta  aiheutuvalta  pilaan

-tumiselta  ja  satamia koskevia ympäristön
-suojelusäännöksiä  noudatetaan; sekä  

5) aluksella  on  varauduttu  vaurion-  ja  pa-
lontorjuntaan. 

5  luku  

Radiopäivystyksessä noudatettavat 
 periaatteet  

26 §  
Yleiset säännökset 

Varustamon, päällikön  ja  radioaseman hoi-
tajan tulee varmistua siitä, että aluksen olles-
sa merellä pidetään  asianmukaista  ja  turva!- 
lista  radiovahtia  ottaen huomioon kansainvä-
lisen  teleliikenteen voimassaolevan yleisso-
pimuksen (ITC/ITU)  radio-ohjesäännön aset-
tamat vaatimukset.  

27 § 

Radiovandin  järjestelyt 

Radiovandin pidosta  päättäessään aluksen 
päällikön  on: 

1) huolehdittava siitä, että  radiopäivystystä 
 ylläpidetään  radio-ohjesäännön  ja Solas

-yleissopimuksen  soveltuvien määräysten mu-
kaisesti;  

2) huolehdittava siitä, että  asianmukainen 
radiopäivystys  voidaan, aluksen turvallista 
kulkua  ja  merenkulun turvallisuutta vaaran-
tamatta, hoitaa, vaikka radioaseman hoitaja 

 vandissaan  seuraa muutakin kuin edellä mai-
nittua  radioliikennettä;  sekä  

3) otettava huomioon aluksen  radiolaittei
-den  kantomatka  ja  toimintakunto.  

28 § 

Radiopäivystys 

Radiopäivystystä suorittavan  radioaseman 
hoitajan  on: 

1) varmistettava, että  päivystystä  ylläpide-
tään  radio-ohjesäännössä  ja Solas-yleissopi-
muksessa määrätyillä radiotaajuuksilla;  sekä  

2) vandissa  ollessaan säännöllisesti tarkis-
tettava  radiolaitteiden  ja  niiden  voimanläh

-teiden toiminta  ja  ilmoitettava kaikista niissä 
 havaitsem istaan vioista  aluksen päällikölle.  

Radiopäiväkirjaa  on  pidettävä  radio-oh-
jesäännön  ja Solas-yleissopimuksen  vaati-
musten mukaisesti.  

Radiopäiväkirjan pidosta  on  vastuussa  se 
 radioaseman hoitaja,  jolle  on  määrätty ensi-

sijainen vastuu  radioliikenteestä  hätätilan-
teessa.  

Radiopäiväkirjaan  on  tehtävä merkintä ta-
pahtuman  kellon  aikoineen  ainakin seuraa-
vista asioista:  

1) yhteenveto hätä-  ja  turvallisuusliiken
-teestä;  

2) radiopalveluun  liittyvät tärkeät tapahtu-
mat;  

3) aluksen sijainti ainakin kerran päivässä 
 soveltuvin  osin; sekä  

4) tiivistelmä radiolaitteiden  ja  niiden voi
-manlähteiden toimintakunnosta. 

Radiopäiväkirjoja  on  säilytettävä tilassa, 
josta  hätäliikennettä  hoidetaan  ja  niiden  on 

 oltava saatavilla:  
1) päällikön tarkastusta varten; sekä  
2) hallinnon  valtuuttaman  virkamiehen  tai 

 kansainvälisen merenkulkijoiden koulutusta, 
 pätevyyskirjoja  ja  vandinpitoa  koskevan 

 yleissopimuksen  X artiklan  nojalla valvontaa 
harjoittavan valtuutetun virkamiehen tarkas-
tusta varten.  

6  luku  

Satamavandin  pito  

29 § 

Satamavandinpidossa noudatettavat 
perlaatteet  

Aluksen ollessa turvallisesti laiturissa  tai 
ankkuroituna  satama-alueella aluksen päälli-
kön  on  turvallisuuden varmistamiseksi jär-
jestettävä  asianmukainen  ja  tehokas  vandin

-pito.  Vahteja  suunniteltaessa  on  otettava 
huomioon aluksen  potkurikoneistoista,  nii-
den  apukoneistoista  tai  aluksen kuljettamista 
vaarallisista,  myrkyllisistä  tai tulenaroista 
lasteista  johtuvat  erityistoimenpiteet. 
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30 § 

Vahtjärjestelyt  satamassa 

Aluksen ollessa satamassa tulee  kansivah-
tijärjestelyiden  olla aina riittävät:  

1) ihmishengen, aluksen, sataman  ja  ympä-
ristön turvallisuuden sekä  lastinkäsittelylait-
teiston  turvallisen käytön varmistamiseksi;  

2) kansainvälisten, kansallisten  ja  paikal-
listen säännösten  noudattamiseksi;  sekä  

3) järjestyksen  ja  normaalien rutiinien yllä-
pitämiseksi aluksella. 

Aluksen päällikön tulee huolehtia siitä, 
että  kansivandin  kokoonpano  on  riittävä val-
litsevat olosuhteet huomioon ottaen.  

Kansivandissa  tulee olla pätevä  perämies, 
 mikäli päällikkö katsoo  sen  tarpeelliseksi.  

Kansivandissa  tarvittavan  varustuksen  ja 
 laitteiden tulee olla asianmukaisesti saatavil-

la  ja  käyttökunnossa. 
Konepäällikön  tulee yhteistyössä päällikön 

kanssa huolehtia siitä, että  vahtijärjestelyt 
 ovat riittävät turvallisen  konevandm pitämi

-seksi aluksen ollessa satamassa. Päätettäessä 
 konevandin  kokoonpanosta  on  muun muassa 

seuraavat seikat otettava huomioon:  
1) kaikilla aluksilla, joiden koneiston teho 

 on  vähintään  3 000 kW, on  oltava  konevah-
tipäällikkö;  

2) aluksilla, joiden  koneteho  on  alle  3 000 
kW,  voi päällikkö päättää  konepäällikön 

 kanssa neuvoteltuaan, että  konevahtipäällik-
köä  ei tarvita; sekä  

3) vahtipäällikölle  ei hänen  vandissa  olles-
saan saa antaa eikä  hän  saa ryhtyä sellaiseen 
tehtävään, joka voi häiritä hänen aluksen 
koneiston valvontaan liittyviä  velvollisuuksi

-aan.  

31 § 

Satamavandin  vaihdossa noudatettavat 
yleiset periaatteet 

Kansi-  tai konevahtipäällikkö  ei saa luo-
vuttaa vahtia seuraavalle  vahtipäällikölle,  jos 

 hänellä  on  aihetta olettaa, ettei tämä ilmei-
sesti kykene suorittamaan tehtäviään tehok-
kaasti. Asiasta  on  tällöin ilmoitettava päälli-
kölle  tai konepäällikölle.  Vaihtoon tulevan 
kansi-  tai konevahtipäällikön on  varmistetta-
va, että kaikki hänen  vahtinsa  jäsenet ky-
kenevät suoriutumaan tehtävistään tehok-
kaasti.  

Jos vahtipäällikkö  vahtia vaihdettaessa  on  

suorittamassa  toimintoa,  jonka keskeyttämi-
nen aiheuttaisi  vaaratilanteen,  tulee hänen 
suorittaa  se  loppuun ennen  vandin  luovutta-
mista, ellei päällikkö  tai  konepäällikkö toisin 

 maaraa.  

32 § 

Kansivandin  vaihdossa noudatettavat 
perlaat  feet  

Ennen  vandin  vastaanottamista tulee  vah
-tim  tulevan  vahtipäällikön  saada  vandissa 

 olevalta  vahtipäälliköltä  tieto seuraavista 
seikoista:  

I)  veden  syvyys  laituripaikassa,  aluksen 
syväys,  vuoroveden  taso  ja  vaihe, aluksen 
kiinnitys,  ankkurointijärjestelyt  ja  ulkona 
olevan  ankkurikettingin  pituus, sekä muut 
aluksen turvallisuuden kannalta olennaiset 

 kiinnitysjärjestelyt; pääkoneiden  tila  ja  nii-
den valmius hätätilanteessa;  

2) kaikki aluksella käynnissä olevat työt, 
 lastatun  tai lastaamatta  olevan  lastin  tyyppi, 

määrä  ja  sijoitus aluksessa  ja  mandolliset 
 lastijäämät  aluksen purkauksen jälkeen;  

3) pilsseissä  ja  painolastitankeissa  olevan 
 veden  taso;  

4) käytössä 	olevat aluksen  merkkiva- 
lot,  -äänet  ja  -kuviot;  

5) aluksella vaadittavan miehistön luku-
määrä sekä muiden mandollisesti aluksella 
olevien henkilöiden lukumäärä;  

6) palontorjuntalaitteiston  tila;  
7) satamassa  noudatettavat erityismääräyk

-set; 
8) päällikön  pysyväis-  ja  erityismääräyk 

 set; 
9) aluksen  ja  maahenkilöstön,  mukaan  hi 

kien satamaviranomaiset,  väliset  yhteydenpi-
tojärjestelyt hätätilanteen  sattuessa  tai  apua 
tarvittaessa;  

10) muut aluksen,  sen  miehistön  ja lastin 
 turvallisuuden  tai  ympäristön kannalta 

naiset seikat;  
11) keinot, joilla asianomaiselle 

omaiselle ilmoitetaan aluksen  toiminnu  ist'  
johtuvasta  ympäristön  pilaantumisesta.  

Vaihtoon tulevan  vahtipäällikön  tulee  var 
 mistaa  seuraavat seikat ennen  kansivand 

 vastaanottamista:  
1) aluksen kiinnitys  ja  ankkurointi  on nu  

tävä; 
2) asianmukaisia  äänimerkkejä annetaan  j 

 valoja näytetään;  
3) turvallisuus-  ja  palosäännöksiä noudate 

.  

•i  
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ti: 

taan;  
4) hän  tuntee lastattavan  tai  purettavan 

 lastin  ominaisuudet  ja  toimenpiteet, joihin 
 on  ryhdyttävä vuodon  tai  tulipalon sattuessa; 

sekä  
5) mitkään ulkoiset tekijät eivät vaaranna 

aluksen turvallisuutta eikä alus vaaranna 
muiden turvallisuutta.  

33 § 

Konevandin  vaihto satamassa 

Ennen vandin vaihtoa  on konevahtipäälli
-kön  ilmoitettava vahtiin tulevalle vahtipäälli-

kölle seuraavat seikat:  
1) kyseisen päivän pysyväismääräykset, 

mandolliset aluksen käyttöön liittyvät erityis-
määräykset, huoltotoimenpiteet  ja koneistos-
sa  tai valvontalaitteissa  tehdyt korjaukset;  

2) aluksen koneistolle  ja laitteistolle  tehtä-
vien toimenpiteiden luonne, töihin osallistu-
va henkilöstö  ja  työhön liittyvät mandolliset 
vaarat;  

3) veden  tai  jätteiden taso  ja  tila pilsseissä, 
painolasti-, jäte-, käymäläjäte-  ja varasäili-
öissä  sekä niiden käyttöön  tai tyhjentämisen 

 liittyvät erityisvaatimukset;  
4) saniteettijärjestelmän tyhjentäm iseen 

 liittyvät erityisvaatimukset;  
5) siirrettävien palonsammutusvälineiden 

 ja  kiinteiden palonsammutuslaitteistojen sekä 
palonilmaisinjärjestelmien käyttövalmius  ja 

 kunto;  
6) aluksella olevat koneiston huoltoon  tai 

 korjaukseen liittyviä teknisiä töitä suorittavat 
 ja  muut aluksella olevat henkilöt sekä tarvit-

tava miehistö;  
7) aluksen päästöihin  ja palontorjuntavaati-

muksiin  liittyvät sekä aluksen valmiustilaa 
koskevat satamaohjesäännöt, erityisesti huo-
non sään vallitessa;  

8) aluksen  ja maahenkilöstön,  mukaan lu-
kien satamaviranomaisten, väliset yhteyden-
pitojärjestelyt hätätilanteen sattuessa  tai  apua 
tarvittaessa;  

9) muut aluksen,  sen  miehistön  ja lastin 
 turvallisuuden  tai  ympäristön kannalta olen-

naiset seikat; sekä  
10)menettely ilmoitettaessa asianomaiselle 

viranomaiselle koneistoon liittyvien toimin-
tojen aiheuttamasta ympäristön pilaantumi-
sesta. 

Vahtiin tulevan konevahtipäällikön  on  var-
mistettava, että  hän  saa kaikki tarpeelliset 
edellä esitetyt tiedot vandin luovuttavalta  

vahtipäälliköltä  ennen vandin vastanottoa  ja 
 hänen  on: 

1)tunnettava aluksella olevat voiman-, lämmön - 
ja valonlähteet ja  niiden jakelu;  

2) tunnettava aluksen polttoaineiden, voite-
luaineiden  ja veden  saatavuus; sekä  

3) oltava valmis mandollisuuksiensa mu-
kaan saattamaan alus  ja sen  koneisto  val-
miustilaan.  

34 § 

Kansivandinpito  satamassa 

Kansivahtipäällikön  tulee:  
1)  tehdä sopivin väliajoin tarkistuskierrok

-sia  aluksella;  
2)  kiinnittää erityisesti huomiota:  
a) laskuportaisiin, ankkurikettinkiin  ja 

 aluksen kiinnityksiin, erityisesti vuoroveden 
vaihtuessa  ja laituripaikoissa,  joissa vuorove

-den  vaihtelu  on  suuri, ryhtyen tarvittaessa 
toimiin varmistaakseen, että edellä mainitut 
ovat käyttökunnossa;  

b) aluksen syväykseen  ja varaveteen  vaa-
rallisen kallistuman  tai  viippauksen  välttämi-
seksi lastinkäsittelyn  tai painolastin  oton ai-
kana;  

c) säätilaan  ja merenkäyntiin;  
d) turvallisuus-  ja palosuojeluun  liittyvien 

sääntöjen noudattamiseen;  
e) pilssien  ja  tankkien  veden  tasoon; 

aluksella oleviin henkilöihin  ja  heidän 
olinpaikkaansa, erityisesti niihin, jotka oles-
kelevat suljetuissa paikoissa; sekä  

g) tarvittavin  osin valo--ja äänimerkkeihin 
ja  niiden näyttämiseen  ja antoon;  

3)  huonon sään vallitessa  tai  kun  myrsky-
varoitus  on  annettu, ryhtyä tarvittaviin toi-
menpiteisiin aluksen, siinä olevien ihmisten 

 ja lastin  suojelemiseksi;  
4)  varmistaa, ettei alus aiheuta ympäristön 

pilaantumista;  
5)  tarvittaessa antaa hälytys, ilmoittaa 

päällikölle asiasta, ryhtyä toimenpiteisiin 
alukseen,  sen lastiin  tai  aluksella oleviin 
henkilöihin kohdistuvan vahingon estämisek-
sija tarvittaessa pyytää apua maissa olevilta 
viranomaisilta  tai  lähistöllä olevilta muilta 
aluksilta;  

6)  olla tietoinen aluksen vakavuudesta, 
jotta tulipalon sattuessa maissa olevalle palo-
turvallisuusviranomaiselle voidaan kertoa, 
kuinka paljon vettä alukseen voidaan pum

-pata  ilman, että  sen  turvallisuus vaaranne-
taan; 
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7) tarjota apua hädässä oleville aluksille 
 tai  ihmisille;  

8) ryhtyä tarvittaviin varotoimiin vahinko-
jen estämiseksi potkureita käytettäessä; sekä  

9) merkitä laivapäiväkirjaan  tai  vastaavaan 
kaikki alusta koskevat keskeiset tapahtumat.  

35  § 
Konevandinpito  satamassa 

Konevahtipäällikön  on  kiinnitettävä erityis-
tä huomiota:  

1) annettu ihin käskyihin, vaaratilanteisiin 
 ja  niiden estämiseen liittyviin toimenpiteisiin 
 ja  sääntöjen noudattamiseen kaikilla heidän 

vastuulleen kuuluvilla alueilla;  
2) voimanlähteitä  ja  järjestelmiä valvoviin 

laitteisiin  ja  säätimim;  
3) menetelmiin, joilla ehkäistään paikallis-

ten viranomaisten antamien ympäristönsuoje-
lusäännösten rikkominen; sekä  

4) pilsseissä  olevan nesteen  maaraan
Konevahtipäällikön tulee:  
1) antaa tarvittaessa hälytys  ja  ryhtyä kaik-

kiin toimenpiteisiin alukselle, siinä oleville 
ihmisille  ja  lastille  aiheutuvan vahingon es-
tämiseksi;  

2) olla tietoinen 	kansivahtipäällikön 
tarpeista lastauksessa  tai purkauksessa 

 tarvittavien laitteistojen laadusta  ja  määrästä 
aluksella sekä painolastin  ja  muiden alusten 
vakavuutta säätelevien järjestelmien asetta-
mista vaatimuksista;  

3) tehdä sopivin väliajoin tarkistuskierrok
-sia  aluksella todetakseen mandolliset viat 

laitteistojen toiminnassa  ja  ryhtyä välittö.-
mästi korjaaviin toimenpiteisiin aluksen,  las

-tinkäsittelyn,  sataman  ja  ympäristön turvalli-
suuden varmistamiseksi; 

4) varm  istua siitä, että tarvittaviin varotoi
-mun  ryhdytään hänen vastuualueellaan aluk-

sen erilaisiin sähköisiin, elektronisiin, hyd-
raulisiin, pneumaattisiin  ja  mekaanisiin lait-
teistoihin kohdistuvien onnettomuuksien  tai 

 vikojen estämiseksi; sekä  
5) varmistaa, että aluksen koneiston toi-

mintaan, säätöihin  tai  korjaukseen liittyvistä 
toimenpiteistä tehdään asianmukainen mer-
kintä.  

36 § 

Satamavahti  vaarallista lastia  ku/f  etravilla  
aluksilla 

Milloin alus kuljettaa räjähdysaltista, hel-
posti syttyvää, myrkyllistä, terveydelle vaa-
rallista  tai  ympäristöä saastuttavaa lastia, 
päällikön tulee huolehtia siitä, että aluksella 
pidetään turvallista vahtia. Aluksella, joka 
kuljettaa vaarallista lastia irtolastina, tulee 
olla aina saapuvilla yksi  tai  useampi pätevä 
vahtipäällikkö, sekä tarvittaessa vahtimiehiä, 
silloinkin kun alus  on  satamassa turvallisesti 
kiinnitettynä  tai  ankkuroituna.  

Aluksilla, jotka kuljettavat vaarallista lastia 
muuna kuin irtolastina, päällikön  on  tarkoin 
otettava huomioon vaarallisen  lastin  luonne, 
määrä, pakkaus-  ja  ahtaustapa  sekä kaikki 
erityiset olosuhteet aluksella, merellä  ja 

 maissa.  

37 § 

Voima;rJ  

Tämä päätös tulee voimaan  I  päivänä tam-
mikuuta  1998.  

Helsingissä  19  päivänä joulukuuta  1997 
	

.  

Liikenneministeri  Matti Aura 

Hallitussihteeri Pekka Kouhia 
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