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VAARALLISTEN  TAI  MERTA PILAAVIEN AINEIDEN ALUSKULJETUKSIIN 
LIITTYVÄN ILMOITUSLOMAKKEEN UUDISTAMINEN 

Merenkulkulaitos  on 23.3.2000 tekemällään  päätöksellä uudistanut vaarallisten  tai  merta pilaavien • aineiden aluskuljetuksiin liittyvistä ilmoitusmenettelyistä  8.3.1999  antamansa päätöksen  1 § :ssä 
 mainitun  ja  päätöksen liitteenä  1  julkaistun ilmoituslomakkeen. Lomaketta  on  uudistettu siten, että 

siitä ilmenee myös, missä  ja  milloin aluksen lastia  on  purettu  tai  lastattu. 

Päätös tulee voimaan  10.4.2000. 

Oheisena  julkaistaan uudistettu ilmoituslomake  (Lute 1).  Asetus vaarallisten  tai  merta pilaavien 
aineiden aluskuljetuksiin liittyvistä ilmoitusvelvollisuuksista  (869/1994)  sekä Merenkulku- 
laitoksen päätös ilmoitusmenettelyistä liitteineen  on  julkaistu Merenkulkulaitoksen tiedotus- 
lehdessä nro  5/12.3.1999.  
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LillE  1 

INFORMATION ON VESSEL CARRYING DANGEROUS OR POLLUTING GOODS 

1. Name of vessel 	_________________________Call  sig  

IMO identification number 	________________________  

2. Nationality 

3. Length 	____________________m Draught ________________________m 

4. Port of destination  ______________________  Date____________ Time__________ 	
. 

5. Estimated time of arrival  

atthe  pilot station 	 Date_________ Time_ 

at the port of destination 	 Date______________ Time_ 

6. Estimated time of departure from the port 	Date_____________ Time_ 

7. Intended route (name the ports) 

8. Dangerous or polluting goods 

a) Information of where the manifest or appropriate loading plan can be found 

elsewhere than on board the vessel:  

b) Packaged dangerous or polluting goods in accordance with Appendix 1. 

c) Dangerous or polluting goods in bulk in accordance with Appendix 2. 

d) Ship type in accordance with the  INF  Code (if applicable) 

9. Confirmation that a list or manifest or appropriate loading plan giving details of the 
dangerous or polluting goods carried and of their location on the vessel is on board 

0 	 0 
Yes 	 No 

10. Number of crew on board 	____________________  

Date  __________________  Signature  



LuTE  1 
Appendix 1  

PACKAGED DANGEROUS OR POLLUTING GOODS  (IMDG  CODE) 

Identification 
Correct technical 	UN No 	IMDG 	Quantity 	Location 	marks of 

name 	 Classes 	(in m3  or 	t) 	(deck, hold) 	Containers or  
__________________ _______ ___________ ___________ ____________ portable_tanks 

. 

.  
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LuTE  1 
Appendix 2 

DANGEROUS OR POLLUTING GOODS IN BULK  

.  

Gas 	0 

Chemical 0  

Correct technical name UN No Quantity 	From port 	To port 	Tank numbers  
________________________ _______  (in m3  or t) 	(Date) 	______________ ______________  

S 

S  
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