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Merenkulkulaitoksen  suositus alusten  ja  niiden laivamsäntien varotoimista sekä 
viranomaisten toimenpiteistä vuosituhannen vaihtumisen sekä kriittisten 
päivämäärien  aiheuttamien mandoifisten laitteistojen toimintahäiriöiden varalta 

Tausta 

Kansainvälinen merenkulkujärjestö  (IMO) on  kiinnittänyt jäsenvaltioidensa huomiota 
niihin toimintahäiriöihin, joita mandollisesti tulee esiintymään alusten sekä maissa 
sijaitsevien merenkulun turvallisuuteen vaikuttavissa ATK-  ja  muissa elektronisissa 
laitteissa  ja  järjestelmissä vuosituhannen vaihtuessa sekä eräinä muina kriittisinä 
päivämäärinä.  IMO on  lähettänyt jäsenvaltioilleen kiertokirjeen nro  2121 "Meeting on 
year 2000 (Y2K) problems".  Kiertokirjeeseen sisältyy suosituksia varotoimista, joita 
tulisi toteuttaa kriittisten päivämäärien varalle,  "THE YEAR 2000 CODE OF GOOD 
PRACTICE"  sekä tarkistuslistoja,  "YEAR 2000 QUESTIONNAIRE". Kiertokirje on 

 julkaistu Merenkulkulaitoksen tiedotuslehdessä nro  8/24.5.1999.  

.  

Tämä suositus koskee aluksia, joiden pituus  on  vähintään  60 m tai  joiden 
bruttovetoisuus  on  vähintään  500  ja  jotka  31.12.1999  klo  10.00 - 1.1.2000 

 klo  10.00 (GMT)  välisenä aikana: 

-  liikkuvat Suomen aluevesillä; 
-  ovat tulossa Suomen satamaan; 
-  ovat lähdössä Suomen satamasta;  tai 
- lastaavat  tai  purkavat Suomen satamassa  tai  ankkurissa Suomen aluevesillä.  

2 	Muita kriittisiä päivämääriä ovat: 

-  28. - 29.2.2000 
- 29.2. - 1.3.2000 
- 31.12.2000 

3 	Valmiussuunnitelmat 
	 S  

Kansainvälinen merenkulkujärjestö  (IMO) on kiertokiijeessään nro 2121 "Meeting on 
year 2000 (Y2K) problems"  antanut suosituksen varustamoiden  ja  alusten 
valmiussuunnitelmien sisällöstä  ja  toimeenpanosta  "THE YEAR 2000 CODE OF 
GOOD PRACTICE". 

4 	"Vuosi  2000 -kelpoiset  alukset"  

4.1 	Suomalaiset alukset 

Alus katsotaan "vuosi  2000 -kelpoiseksi",  jos laivanisäntä  on  luonut  ja  toteuttanut 
IMO:n kiertokirjeessä suositellun  varustamon  ja sen  alusten valmiussuunnitelman  ja 

 saattanut  sen Merenkulkulaitoksen merenkulkuosaston  tietoon. Aluksen tulee 
ilmoittaa tullessaan  tai  lähtiessään satamasta  tai  liikkuessaan Suomen vesialueella 
alueelliselle VTS-keskukselle  tai  alueen luotsiasemalle, että alus  ja  varustamo ovat 
suorittaneet  em. valmiussuunnitelman  mukaiset toimenpiteet. 



4.2 	Ulkomaiset alukset 

Ulkomainen alus katsotaan "vuosi  2000 -kelpoiseksi",  jos sen  yhtiö  tai  aluksen 
päällikkö luoteftavalla tavalla pystyy osoittamaan, että aluksella  on  toteutettu IMO:n 
kiertokirj een mukainen valmiussuunnitelma. 

Merenkulkulaitos  suosittelee, että myös ne alukset, joffla valmiussuunnitehua  on 
 tehty, soveltuvin osin noudattavat kohdissa  6  -  8  annettuja suosituksia.  

5 	"Vuosi  2000  -ei-kelpoiset alukset" 

Aluksia, joissa IMO:n suosittelemia valmiussuunnitelmia ei ole tehty  tai  toteutettu, 
katsotaan "vuosi  2000  -ei-kelpoisiksi".  

6 	"Vuosi  2000  -ei-kelpoisia" aluksia koskevat suositukset  

6.1 	Avomerellä 

Aluksen ohjaamonja konehuoneen tulee olla miehitetty kokeneellaja pätevällä 
henkilökunnalla. Miehityksessä tulee ottaa huomioon automaattisten järjestelmien  ja 

 laitteiden mandolliset häiriöt siten, että järjestelmät  ja  laitteet voidaan ohittaa  ja 
 tarvittaessa siirtyä käsiohjaukseen, kuljetus-  ja apukoneiston  sekä muiden kriittisten 

laitteiden käsikäyttöön. 

Alusta ohjattaessa tulee kiinnittää erityistä huomiota muuhun liikenteeseen  ja 
lähitilanteita  tulee välttää. 

Aluksen paikanmaantyksen  ja kulkusuunnan  seurannan tulee perustua näkö- 
havaintoihin sekä varmentaviin vaihtoehtoisiin menetelmiin, kuten esim. optisiin 
suuntimiin sekä magneettikompassin käyttöön.  

6.2 	Liikkuminen Suomen aluevesillä 

Ilmoitus VTS-keskukseen  tai luotsiasemalle  

Aluksen, joka  on  tulossa Suomen aluevesille  tai  joka  on  lähdössä Suomen satamasta, 
 on  ilmoitettava alueelliselle VTS-keskukselle  tai luotsiasemalle,  onko aluksella 

toteutettu IMO:n kiertokirjeen nro  2121  mukainen valmiussuunnitelma sekä onko 
aluksella voimassaoleva turvallisuusjohtamistodistus  (Safety Management 
Certificate). 

6.3 	Luotsaus  ja  navigointi  väylillä 

-  Kaasuja, kemikaaleja  tai  öljyä irtolastina kuijettavat alukset eivät saa liikennöidä 
väylillä. 

- Luotsille  on  ilmoitettava kaikkien luotsauksen turvallisuuteen liittyvien laitteiden 
toimintavalmius  ja  kunto. 
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-  Ohjaamon tulee olla miehitetty päälliköllä, vahtiperämiehellä, ruorirniehellä, 
henkilöllä, jolla  on luotsausoikeus kyseiselle väylälle  sekä pimeän aikana lisäksi 
tähystäj ällä. 

-  Alusta  on  ohjattava käsiohjauksella. 

- Navigoinnin  tulee perustua optisiin havaintoihin. Näkyvyyden ollessa rajoitettu tulee 
alus ankkuroida turvalliseen paikkaan  tai  aluksen  on  odotettava avomerellä. 

-  Jokaisen suunnanmuutoksen yhteydessä  on  tarkistettava magneettikompassin 
lukema. 

-  Ankkurien tulee olla laskuvalmiit  ja ankkurivintturin  miehitetty. 

-  Konehuoneen tulee olla miehitetty konepäälliköllä, vandissa olevalla konemestarilla 
sekä riittävällä määrällä pätevää henkilökuntaa ottaen huomioon laitteiden käsikäytön. 

- Palopartiointia  on  tehostettava. 

- Hätägeneraattorin  on  oltava toimintavalmiinaja  sen  paikallinen käynnistys kokeiltu. 

-  Henkilökunnan tulee olla varustettu taskulampuilla mandollisen virtakatkoksen 
varalta. 

-  Yhteydet tärkeiden toimintapisteiden välillä  on  varmistettava.  

7 	Satamat 

- Irtolastina kuljetettavien  kaasujen, kemikaalien  ja  öljyn lastaaminen  tai  purkaminen 
ei ole sallittua. 

-  Tankkien pesua, tuulettamista  tai  tankkien kaasuvarmaksi tekemistä  (purging)  ei saa 
suorittaa. 

-  Alukset eivät saa lähteä satamasta huonon näkyvyyden vallitessa.  

8 	Liikenteenitoiminnan  käynnistäminen kriittisen Y2K-ajanjakson jälkeen 

Erityistä tarkkaavaisuutta  on  noudatettava, kun Y2K-kriittisen ajanjakson jälkeen 
käynnistetään  tai aktivoidaan  uudelleen aluksella olevia järjestelmiä  tai  laitteita, jotka 
ovat olleet poissa käytöstä. Järjestelmien  ja  laitteiden toiminta  on  testattava ennen 
kuin ne otetaan uudelleen käyttöön. 

Helsingissä  10  päivänä marraskuuta  1999 

Meriturvallisuusjohtaja  Heikki  Valkonen 

Merenkulunylitarkastaj  a  Jarl  Andersin 
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