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ASETUS ERÄIDEN KALASTUSALUSTEN TURVALLISUUDESTA 

Eräiden kalastusalusten turvallisuudesta  on 28.1.2000  annettu asetus  (65/2000),  joka tuli voimaan  
15.2.2000.  Asetuksella kumottiin vuonna  1961  annettu asetus kalastusaluksista  (531/1961).  

Asetusta sovelletaan suomalaisiin vähintään  10  metrin pituisim kalastusaluksiin, joita käytetään 
ammattimaiseen kalastukseen. Kotimaanliikenteen liikennealueella  I  (järvet  ja sisäsaaristo) 

 asetusta sovelletaan kuitenkin  vain  vähintään  12  metrin pituisim kalastusaluksiin. 

Asetukseen sisältyy säännöksiä kalastusalusten katsastuksesta, rakenteista, varusteista, 
miehityksestä  ja laivaväen  pätevyydestä. Lisäksi asetuksessa  on vandinpitoa  ja  ympäristön-
suojelua koskevia säännöksiä. 

Olemassa oleva kalastusalus,  jota  käytetään pyyntialueella  I,  ja jota  ei ole katsastettu asetuksen 
tullessa voimaan,  on peruskatsastettava  vuoden  2000  aikana. Katsastuksesta  on  sovittava hyvissä 
ajoin ennen vuoden päättymistä paikallisen merenkuluntarkastustoimiston kanssa. Pyyntialueella  I 

 tarkoitetaan järviä sekä sisä-  ja ulkosaaristoa  Suomen sisäisten aluevesien ulkorajaan asti. 

Asetuksen  68 §:ssä on siirtymäsäännös  myös siitä, milloin olemassa oleva aikaisemmin katsastettu 
kalastusalus peruskatsastetaanja milloin  sen  on  täytettävä asetuksen vaatimukset. 

Henkilöllä, joka  on 15.2.1993 - 14.2.2000  ollut vähintään kolme vuotta sellaisessa tehtävässä, 
johon asetuksen mukaan tarvitaan päällystöasteen pätevyyskiija,  on  oikeus saada kyseinen 
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Asetus 
eräiden kalastusalusten turvallisuudesta 

Annettu Helsingissä  28  päivänä tammikuuta  2000  

Liikenneministerin esittelystä säädetään  15  päivänä heinäkuuta  1994  annetun merilain 
 (674/1994) 1  luvun  8 §:n  ja  6  luvun  1 §:n  nojalla, sellaisena kuin niistä  1  luvun  8 § on la-

eissa 369/1995  ja  924/1998: 

S  

1  luku 

Yleisiä säännöksiä  

1  
Soveltamisala  

Tässä asetuksessa säädetään eräiden  kalas-
tusalusten katsastuksesta,  rakenteista, varus-
teista  ja  miehityksestä sekä kalastusaluksista 
aiheutuvan vesien pilaantumisen eh-
käisemisestä  ja  muusta kalastusalusten tur-
vallisuudesta.  

2  

Määritelmät 

Tässä asetuksessa tarkoitetaan:  
1) kalastusaluksella  alusta, joka  on  varus-

tettu  tai  jota  käytetään kalojen  tai  vesien 
muiden elollisten luonnonvarojen pyyntiin 
kaupallisessa tarkoituksessa;  

2) kalastusalusdirektiivillä yhdenmukais-
tetun turvallisuusjäxj estelmän  luomisesta ka-
lastusaluksille, joiden pituus  on 24  metriä  tai  

enemmän, annettua neuvoston direktiiviä 
97/70/EY, sellaisena kuin  se on  muutettuna 

 komission direktiivillä  99/1 9/EY; 
3) Torremolinoksen  pöytä  klrjalla  vuonna 

 1993  tehtyä pöytäkirjaa, joka liittyy vuonna 
 1977  tehtyyn kalastusalusten turvallisuutta 

koskevaan kansainväliseen yleissopimuk
-seen,  ja  siihen tehtyjä muutoksia;  

4) Aluksen pituudella  96  prosenttia  koko-
naispituudesta vesiviivalla,  joka  on 85  pro-
sentin korkeudella pienimmästä mallisivu-
korkeudesta mitattuna  kölin yläreunasta, 

 taikka pituutta keulan etureunasta peräsintukin 
keskipisteeseen samalla vesiviivalla,  jos 

 tämä mitta  on  suurempi; aluksissa, joiden 
köli  on  suunniteltu kaltevaksi, tulee vesivii

-van,  jolla tämä pituus mitataan, olla suunni-
tellun vesiviivan suuntainen;  alle  12  metriä 
pitkän aluksen pituus  on  kuitenkin  sen  suu- 
nn  pituus;  

5) pyyntialueella  I  järviä sekä sisä-  ja ul-
kosaaristoa  Suomen sisäisten aluevesien ui-
korajaan asti,  pyyntialueella  II  avomerialu-
eita  Suomenlandella, Pohjois-Itämerellä  ja 

 Pohjanlandella leveyspiirin  59 30 P  pohjois-
puolella sekä  pyyntialueella  III  muita me-
rialueita Itämerellä rajanaan Pohjanmereen  

.  

Neuvoston direktiivi 97170!EY; EYVL N:o  L 34, 9.2.1998, s. I 
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.  

Tanskan  ja  Ruotsin välillä Skagenin leveys-
piiri  5744,8 P; 

6) kalastusalusten  luokilla luokkia  I, II  ja 
 III  siten, että luokkaan  I  kuuluvat alukset, 

joiden pituus  on  alle  15  metriä, luokkaan  II  
alukset, joiden pituus  on  vähintään  15  metriä 
mutta  alle  24  metriä  ja  luokkaan  III  alukset, 
joiden pituus  on  vähintään  24  metriä;  

7) kotimaanliikenteen liikennealueella  I  
jokia, kanavia, satamia, järviä sekä sellaisia 
sisäsaaristoalueita, jotka eivät ole välittömäs-
ti alttiina aavalta mereltä tulevalle meren- 
käynnille; samoin kuin lyhyitä suojaamatto-
mia väyläosuuksia sisäsaaristossa;  

8)  uudella aluksella alusta,  
a) jonka rakentamista  tai  huomattavaa 

muutosta koskeva sopimus  on  tehty  1  päivä-
nä tammikuuta  1999 tai  sen  jälkeen;  

b) josta  a  kohdassa tarkoitettu sopimus  on 
 tehty ennen  1  päivää tammilcuuta  1999  ja  jo-

ka  on  luovutettu  vähintään kolme vuotta 
mainitun päivän jälkeen; taikka  

c) josta ei ole tehty rakentamissopimusta, 
mutta jonka köli  on  laskettu, rakentaminen 
muuten tunnistettavasti aloitettu  tai  kalas-
tusalusdirektiivissä  tarkoitettu kokoonpano 
alkanut  1  päivänä tammikuuta  1999 tai  sen 

 jälkeen;  
9)  olemassa olevalla aluksella alusta, joka 

ei ole uusi alus;  
10)  kalastuksella kaloj  en tai  muiden ve-

sien elollisten luonnonvarojen pyyntiä  tai 
 pyyntiä  ja  käsittelyä;  

11) luokituslaitosdirektiivillä  alusten tar-
kastamiseen  ja katsastamiseen valtuutettuja 

 laitoksia sekä merenkulun viranomaisten 
asiaan liittyviä toimia koskevista yhteisistä 
säännöistä  ja standardeista  annettua neuvos-
ton direktiiviä 94157/EY,  sellaisena kuin  se 
on  muutettuna  komission direktiivillä  
97/5  8/EY;  

12) hyväksytyllä  laitoksella  luokituslaitos-
direktiivin  4  artiklan  mukaisesti hyväksyttyä 
laitosta;  

13) laivavarustedirektiivillä laivavarusteista 
 annettua neuvoston direktiiviä 96/98/EY, 

sellaisena kuin  se on  muutettuna  komission 
direktiivillä 98/85/EY.  

3  

Soveltamisalaan  kuuluvat kalastusalukset 

Tätä asetusta sovelletaan suomalaiseen 
kalastusalukseen, jonka pituus  on  vähintään  

10  metriä  ja jota  käytetään anunattimaiseen 
kalastukseen. 

Kotimaanliikenteen liikennealueella  I  ase-
tusta sovelletaan kuitenkin  vain  sellaiseen  1 

 momentissa tarkoitettuun kalastusalukseen, 
jonka pituus  on  vähintään  12  metriä. 

Lisäksi tätä asetusta sovelletaan, jollei jäl-
jempänä toisin säädetä, luokkaan  III  kuulu-
vaan ulkomaiseen kalastusalukseen,  jota 

 käytetään ammattimaiseen kalastukseen Suo-
men aluevesillä  tai  joka purkaa saaliinsa 
Suomen satamassa.  

4  

Luokkaan  III  kuuluvia kalastusaluksia 
koskevat yleiset vaatimukset 

Luokkaan  III  kuuluvan kalastusaluksen  on 
 täytettävä Torremolinoksen pöytäkirjan  hit- 

teen  sitä koskevat määräykset, jollei  kalas-
tusalusdirektiivin  liitteessä  I  toisin säädetä. 

Edellä  1  momentissa tarkoitetun, uuden 
aluksen  on,  jollei kalastusalusdirektiivin  hit-
teessä  II  toisin säädetä, lisäksi täytettävä ne 
Torremolinoksen pöytäkirjan liitteen  IV, V, 
VII  ja  IX  luvun vaatimukset, joita sovelle-
taan vähintään  45  metrin pituisiin  kalas-
tusaluksiin.  

Luokkaan  III  kuuluvan kalastusaluksen  on 
 oltava kalastusalusdirektiivin liitteessä  III 

 maantellyllä tavalla  sen  alueen erityisvaati
-musten  mukainen, jossa sitä käytetään  kalas-

tukseen,  sekä täytettävä direktiivin liitteen 
 IV  mukaiset erityiset turvallisuusvaatimuk

-set. 
Jos  kalastusalukseen  on  sijoitettu  kalas-

tusalusdirektiivin  mukaisesti laivavarusteita, 
jotka  on  lueteltu laivavarustedirektiivin  hit- 
teen A. 1  kohdassa  ja  jotka ovat laivavaruste-
direktiivin mukaisia, niiden katsotaan olevan 
kalastusalusdirektiivin säännösten mukaisia, 
vaikkei niitä ole hyväksytty  ja  testattu  kalas-
tusalusdirektiivissä  säädetyllä tavalla. 

Kalastusaluksen  rungon,  pää-  ja  apu- 
koneiston sekä sähkö-  ja automatiikkalait-
teistojen  suunnittelun, rakentamisen  ja  huol-
lon standardeina  on  käytettävä hyväksytyn 
laitoksen luokitusta varten määrittelemiä  tai 

 aluksen lippuvaltion hallinnon käyttämiä, 
aluksen rakennuspäivänä voimassa olevia 
sääntöjä. Uusia aluksia koskevien sääntöjen 

 on  oltava luokituslaitosdirektiivin  14  artildan 
 2  kohdassa säädetyn menettelyn  ja  edellytys-

ten mukaisia. 
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5  

Luokkaan  III  kuuluva ulkomainen 
kalastusalus 

Luokkaan  III  kuuluvaa ulkomaista  kalas-
tusalusta,  joka ei purj ehdi Euroopan uniomn 
jäsenvaltion lipun  alla,  ei saa käyttää am-
mattimaiseen kalastukseen Suomen alueve-
sillä eikä  se  saa purkaa saalista Suomen sa-
tamassa, jollei  sillä  ole lippuvaltion hallin-
non varmentamaa todistuskirjaa siitä, että 
alus täyttää  4  § :ssä säädetyt  vaatimukset. 

Luokkaan  III  kuuluvan Euroopan unionin 
toisen jäsenvaltion kalastusaluksen  on  Suo-
men satamassa ollessaan täytettävä tässä ase-
tuksessa säädetyt vaatimukset.  

2  luku 

Suomalaisen kalastusaluksen katsastukset 
 ja  asiakirjat  

6 

 Katsastuttamis  velvollisuus 

Jollei tässä asetuksessa muuta säädetä, 
luokkaan  I tai II  kuuluvan kalastusaluksen 
katsastukseen sovelletaan soveltuvin osin 
alusten katsastuksista annetun asetuksen 

 (1123/1999)  säännöksiä. Oikeudesta käyttää 
alusta talviliikenteeseen päätetään katsastuk

-sen  yhteydessä. 
Kalastusaluksen  päällikön  on  huolehdittava 

siitä, että alus katsastetaan  ja  sovittava  me
-renkulkulaitoksen  kanssa katsastusajasta  ja 

 -paikasta. 
Uuden kalastusaluksen piirustusten hyväk-

symistä  ja sen katsastusta  koskeva  hakemus 
 on  toimitettava merenkulkulaitokselle hyvis-

sä ajoin. Olemassa olevasta aluksesta  on  toi-
mitettava merenkulkulaitokselle tarpeelliset 
tiedot riittävän aikaisin ennen peruskatsas-
tuksen aloittamista.  

aluksen koneistoon  tai  runkoon  on  tehty 
olennaisia muutoksia. 

Luokkaan  I tai II  kuuluvalle kalastusaluk-
selle  on  suoritettava uusintakatsastus neljän 
vuoden välein. Uusintakatsastus voidaan 
suorittaa aikaisintaan kolme kuukautta ennen 
peruskatsastuspäivämäärää. 

Luokkaan  II  kuuluvalle alukselle  on  suori-
tettava välikatsastus aikaisintaan  21  ja  vii-
meistään  27  kuukauden kuluttua perus-  tai 

 uusintakatsastuksesta.  

Luokkaan  III  kuuluvan kalastusaluksen 
katsastukset 

Luokkaan  ffi  kuuluvan kalastusaluksen 
katsastukset suoritetaan kalastusalusdirektii

-vin  mukaisesti.  Jos  kalastusalusdirektiivin 
 yksittäisiä kalastusaluksen pituutta koskevia 

säännöksiä sovellettaessa  tai  muutoin ei ole 
olemassa sovellettavaa säännöstä, luokkaan 

 III  kuuluvan kalastusaluksen  on  täytettävä 
tässä asetuksessa luokkaan  II  kuuluvalle 
alukselle säädetyt tekniset vaatimukset. 

Radiolaitteiden  katsastukset 

Telehallintokeskuksen  määräämä katsastaja 
peruskatsastaa alusten radiolaitteet. Pyynti- 
alueella  ffi  toimivien alusten radiolaitteet 
uusintakatsastetaan neljän vuoden välein. 

Ylimääräinen katsastus 

Ylimääräinen katsastus voidaan suorittaa 
tarvittaessa. Merenkullculaitos voi pyynnöstä 
suorittaa myös  alle  10  metrin pituisen aluk-
sen katsastuksen.  

11  §  

S  

7 	 Pohjan tarkastus 

Luokkaan  I tai II  kuuluvan kalastusaluksen 
katsastukset 

Luokkaan  I tai II  kuuluvalle kalastusaluk-
selle  on  suoritettava. peruskatsastus ennen 
aluksen asettamista liikenteeseen suomalaise-
na aluksena  ja  ennen aluksen asettamista 
uudelleen liikenteeseen  sen  jälkeen, kun 

Uusintakatsastukseen  tulee sisältyä aluksen 
pohjan ulkopuolinen tarkastus.  

12  

Katsastuksen  jälkeiset muutokset 

Kun alus  on  katsastettu, aluksen raken - 
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.  

S  

teellisessa  järjestelyssä, koneistossa  ja  varus-
teissa  tai  muussa kohteessa, jonka katsastus 

 on  käsittänyt, ei saa tehdä muutosta ilman 
merenkulkulaitoksen lupaa.  

l3  

Asiakirjojen antaminen 

Merenkulkulaitos  antaa peruskatsastuksen 
perusteella, jollei aluksessa ole havaittu 
oleellisia puutteita,  tai  sen  jälkeen kun oleel-
liset puutteet  on  korjattu, katsastustodistuk

-sen, miehitystodistuksen  sekä mandollisen 
poikkeusluvan. 

Luokkaan  ffi  kuuluvalle kalastusalukselle 
annetaan kalastusalusdirektiivissä tarkoitetun 
peruskatsastuksen perusteella  1  momentissa 
säädetyn lisäksi direktiivin  V  liitteen  mallin 

 mukainen vaatimustenmukaisuustodistus, 
varusteluettelo sekä mandollinen vapautusto-
distus. 

Edellä  2  momentissa tarkoitetun asiakirjan 
voimassaoloaika ei saa olla pitempi kuin 
kalastusalusdirektiivissä säädetään. Vaati-
mustenmukaisuustodistus uusitaan, kun uu-
sintakatsastukset  on  suoritettu.  

3  luku  

Kalastusaluksen  rakenne, vesitiiviys  ja 
 vakavuus  

14  

Rakenne 

Rungon, kansirakenteiden, takilan  ja  mui-
den rakenteiden tulee luokkaan  I tai II  kuu-
luvassa kalastusaluksessa olla riittävän lujat 
niihin oloihin nähden, joissa alusta suunni-
tellaan käytettäväksi. 

Luokkaan  ffi  kuuluvan kalastusaluksen 
rakenteen tulee täyttää kalastusalusdirektii

-vissa säädetyt  vaatimukset.  

15  

Luukut, ovet  ja  muut aukot rakenteissa 

Lastiluukkujen, miesluukkujen, koneistoti-
laan vievien luuklcujen  ja  muiden vastaavi-
en rungossa olevien aukkojen sulkulaitteiden 
tulee luokkaan  I tai II  kuuluvassa  kalas-
tusaluksessa  olla riittävän lujat  ja vesitiiviit. 
Kulkuteinä  käytettävät luukut  on  voitava  

avata molemmilta puolilta. Kansirakenteissa 
olevien ovien tulee olla riittävän lujat  ja  sää- 
tiiviit. 

Luokkaan  III  kuuluvan kalastusaluksen 
luukkujen, ovien  ja  muiden rakenteissa ole-
vien aukkoj  en  tulee täyttää kalastusalusdi-
rektiivissä säädetyt vaatimukset.  

16  

Vakavuus 

Luokkaan  I  kuuluva kalastusalus  on  raken-
nettava niin, että  sillä  on  riittävä vakavuus 
sellaisille lasteille, joiden kuljetukseen alusta 
suunnitellaan käytettäväksi. 

Uudella luokkaan  II  kuuluvalla  kalas-
tusaluksella  tulee olla merenkullculaitoksen 
hyväksymät tiedot aluksen vakavuudesta. 

Luokkaan  ffi lcuuluvalla kalastusaluksella 
 tulee olla merenkulkulaitoksen hyväksymät 

kalastusalusdirektiivin mukaiset tiedot aluk-
sen vakavuudesta.  

4  luku 

Koneistot,  pumput  ja  sähkölaitteet  

l7  

Kon eistot  

Luokkaan  I tai II  kuuluvan kalastusaluksen 
pääkoneiston potkurilaitteineen  ja apulaittei-
neen, apukoneiston apulaitteineen  sekä aluk-
sen muiden laitteiden, joita käytetään työs-
kentelyyn  tai  asumiseen, tulee olla siten 
suunniteltuja, mitoitettuja, huollettuja  ja  tes-
tattuja, että ne eivät aiheuta vaaratilanteita 
alukselle  tai  sen laivaväelle.  Koneistojen 
valvonnan  ja kauko-ohjauksen tulee olla riit-
tävä suojaamaan koneistoa äkilliseltä rikkou-
tumiselta,  ja  niiden tulee mandollistaa ko-
neiston riittävän nopea käyttö. 

Luokkaan  HI  kuuluvan kalastusaluksen 
koneistoj  en  tulee täyttää kalastusalusdirek-
tiivissä säädetyt vaatimukset.  

18  

Tyhjennysjärjestelmä  

Luokkaan  I  kuuluvassa kalastusaluksessa 
tulee olla kiinteästi asennettu kone-  tai  säh-
kökäyttöinen tyhjennyspumppu,  jolla tulee 
voida tyhjentää kaikki vesitiiviit osastot. 
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Pienen vesitiiviin osaston voi tyhjentää  vie
-reiseen  tilaan. Lisäksi tulee olla varapump-

pu, joka voi olla käsikäyttöinen. 
Luokkaan  II  kuuluvassa kalastusaluksessa 

tulee kone-  tai  sähkökäyttöisiä pumppuja 
 olla kaksi. Toinen niistä voidaan korvata 
 24 §:n  mukaisella palopumpulla. 

Luokkaan  ffi  kuuluvan kalastusaluksen 
tyhjennysjäijestelmän tulee täyttää  kalas-
tusalusdirektiivissä säädetyt  vaatimukset.  

19  

Sähkölaitteet 

Luokkaan  I tai II  kuuluvan kalastusaluksen 
sähköasennukset tulee suunnitella, huoltaa 

 ja  testata siten, että ne eivät aiheuta vaarati-
lanteita alukselle  tai  sen laivaväelle.  Kukin 
erillinen virtapiiri tulee suojata vahinkojen 
aiheuttamilta ylivirroilta  ja oikosuluilta. Säh-
könj akelussa  yksittäisen virtapiirin  vika  ei 
saa vaarantaa muiden laitteiden sähkönsaan

-tia. Akun  on  oltava erillisessä hyvin tuulete
-tussa kotelossa.  

Luokkaan  I  kuuluvan kalastusaluksen  ko-
netilan  ulkopuolella  on  oltava hätäsähköläh

-de,  joka riittää hätävaloille, kulkuvaloille  ja 
radiolaitteille  kanden  tunnin  ajaksi. 

Luokkaan  II  kuuluvan kalastusaluksen  ko-
netilan  ulkopuolella  on  oltava hätäsähköläh

-de,  joka riittää automaattisesti syöttämään 
hätävaloja, kulkuvaloja  ja radiolaitteita  kol-
men  tunnin  ajan. 

Luokkaan  ffi  kuuluvan kalastusaluksen 
sähkölaitteiden tulee täyttää kalastusalusdi-
rektiivissä säädetyt vaatimukset.  

5  luku 

Paloturvaifisuus  

20  § 

Poistumistiet  

Kaikissa tiloissa, joissa voi oleskella ih-
misiä, tulee olla kaksi poistumistietä. Pienis-
sä tiloissa voidaan hyväksyä yksi poistumis

-tie. 

21  § 

Koneistotilan paloeristys 

Koneistotila  on  riittävästi eristettävä aluk- 

sen muista tiloista palamattomalla materiaa-
lilla.  

22  §  

Kiinteä sammutusjärjestelmä 

Uudessa kalastusaluksessa, jonka koneteho 
 on  vähintään  200 kW,  ja  olemassa olevassa 

luokkaan  II tai III  kuuluvassa kalastusaluk
-sessa,  jonka koneteho  on  vähintään  350 kW, 

 tulee olla kiinteä sammutusjäijestelmä  ko-
neistotilassa.  Järjestelmän tulee toimia käsi-
laukaisulla. Laukaisuun liittyviä käyttölaittei

-ta  ei saa sijoittaa koneistotilaan. 
Aluksessa, jonka koneteho  on 1  momen-

tissa mainittua pienempi,  on  muutoin var-
mistettava, että tulipalo koneistotilassa voi-
daan sammuttaa ulkopuolelta.  

23  § 
Palovaroittimet  

Luokkaan  I  kuuluvassa kalastusaluksessa 
tulee olla palovaroitin asuin-  ja oleskeluti-
loissa.  

Luokkaan  II  kuuluvassa kalastusaluksessa 
tulee olla paloilmoitusjärjestelmä, jossa  ko-
neistotilasta, portaikosta,  käytävästä  ja oles-
kelutilasta  on  kytketty hälytys aluksen ohjai-
lupaikalle.  

24  § 

Palopumppu  ja  palopostit  

Luokkaan  II  kuuluvassa kalastusaluksessa 
tulee olla palopumppu, joka voi olla pääko-
neen käyttämä,  ja  kaksi palopostia palolet-
kuineen.  

25  § 

Käsisammuttimet  

Luokkaan  I  kuuluvassa kalastasaluksessa 
tulee olla kaksi vähintään  6  kilogramman 

 AB-luokan käsisammutinta, joista toinen 
tulee sijoittaa koneistotilan läheisyyteen. 

Luokkaan  II  kuuluvassa kalastusaluksessa 
tulee olla vähintään kolme käsisammutinta, 
joiden yhteinen sarnmutusainemäärä  on  vä-
hintään  24  kilogrammaa.  Yksi käsisammutti

-mista  tulee sijoittaa koneistotilan läheisyy-
teen. 

. 

. 



N:o  65 

fl  

.  

26  § 

Tuuletuksen  ja  polttoaineensyötön 
 sulkeminen 

Luokkaan  II  kuuluvassa kalastusaluksessa 
koneistotilan tuuletus  ja pääkoneen  polttoai-
neen syöttö  on  voitava sulkea koneistotilan 
ulkopuolelta.  

27  § 

Paloturvallisuusjärjestelyt  luokkaan  III 
 kuuluvassa kalastusaluksessa 

Luokkaan  ffi  kuuluvan kalastusaluksen 
paloturvallisuusjärjestelyjen tulee täyttää ka-
lastusalusdirektiivissä säädetyt vaatimukset.  

28  § 

Nestekaasulaitteet 

Nestekaasulaitteiden asennuksen tarkastuk-
sesta  on  aluksella oltava erillinen todistus, 
jonka  on  antanut hyväksytty suomalainen  tai 

 Euroopan talousalueen jäsenvaltion tarkas-
tuslaitos.  

29  § 

 Päällikön valvontavelvollisuus 

Kalastusaluksen  päällikön  on  valvottava, 
että palontorjuntalaitteet ovat käyttökunnossa 

 ja  että aluksen laivaväki  on  perehdytetty  nii-
den käyttöön.  

6  luku 

Hengenpelastus  

3o 

Hengenpelastuslaitteet  

Luokkaan  I  kuuluvassa kalastusaluksessa 
tulee olla:  

1) pelastuslautta,  jossa  on  tilaa kaikille 
aluksessa oleville henkilöille,  tai  jos  alusta 
käytetään  vain  pyyntialueella  I,  kellumaväli

-ne;  
2) valolla varustetut pelastusliivit jokaisel-

le aluksessa olevalle henkilölle;  
3) kaksi pelastusrengasta, joista toisessa  on  

kelluva pelastusnuora ja  toisessa itsesyttyvä 
valolaite;  

4) pyyntialueella  II  ja  III  pelastuspuku  jo-
kaiselle laivaväkeen kuuluvalle; sekä  

5) hätämerkkeinä  kolme laskuvarjorakettia, 
kolme käsisoihtua  ja  yksi savumerkkilaite. 

Luokkaan  II  kuuluvassa kalastusaluksessa 
tulee olla:  

1) pelastuslautta,  jossa  on  tilaa kaikille 
aluksessa oleville henkilöille;  

2) valolla varustetut pelastusliivit jokaisel-
le aluksessa olevalle henkilölle;  

3) neljä pelastusrengasta, joista kandessa 
 on  kelluva pelastusnuora ja  muissa itsesytty

-vä  valolaite;  
4) pyyntialueella  II  ja ffi pelastuspuku  jo-

kaiselle laivaväkeen kuuluvalle; sekä  
5) hätämerkkeinä  kuusi laskuvarjorakettia, 

kuusi käsisoihtua  ja  kaksi savumerkkiä. 
Luokkaan  III  kuuluvassa kalastusaluksessa 

tulee olla kalastusalusdirektiivissä säädetyt 
hengenpelastuslaitteet sekä  2  momentissa 
tarkoitetut käsisoihdut, savumerkit  ja pelas-
tuspuvut.  

Tässä pykälässä tarkoitettujen hengenpe-
lastuslaitteiden tulee täyttää laivavarustedi-
rektiivissä säädetyt  tai  alusten hengenpelas-
tuslaitteista  27  päivänä kesäkuuta  1997  an-
netussa merenkuilcuhallituksen päätöksessä 
määrätyt vaatimukset.  

31  § 

Pelastusharjoitukset  

Luokkaan  II tai Ill  kuuluvassa  kalas-
tusaluksessa  tulee hengenpelastuslaitteiden 
käyttöä harjoitella kerran kuukaudessa. Eri-
tyistä huomiota harjoituksissa tulee kiinnittää 
yli laidan joutuneen pelastamiseen. Harjoi-
tuksista  on  tehtävä merkintä aluksen päivä- 
kirjaan.  

7  luku 

Radiolaitteet  

32  § 

Radiolaitteet 

Pyyntialueella  I  tulee luokkaan  H tai Ill 
 kuuluvassa kalastusaluksessa olla kiinteästi 

asennettu  VHF-puhelin, jossa  on  kanava  16 
 ja  riittävästi kanavia yleiseen liikenteeseen. 

Avoimissa aluksissa voidaan hyväksyä  kan- 
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nettava  VHF-puhelin, jossa  on  vähintään 
kanavat  16  sekä  15 tai 17  ja  joka voidaan 
kytkeä erilliseen kiinteään antenniin. 

Pyyntialueella  II  tulee kaikissa  kalas-
tusaluksissa  olla kiinteästi asennettu  \1HF-
puhelin, jossa  on  kanava  16  ja  riittävästi 
kanavia yleiseen liikenteeseen. Puhelimissa 
tulee olla DSC-toiminto  ja  erillinen DSC-
päivystys. Lisäksi aluksissa tulee olla  406 
M}{z:n tai 1,6 GHz:n hätäpaikkaa ilmoittava 
poiju (EPIRB). 

Pyyntialueella  III  tulee luokkaan  II tai Ill 
 kuuluvassa kalastusaluksessa olla  2  momen-

tissa tarkoitettujen varusteiden lisäksi MF-
radiopuhelin, jossa  on taajuus 2 182 kHz  ja 

 riittävästi taajuuksia yleiseen liikenteeseen, 
taikka merenkulkulaitoksen hyväksymä 
INMARSAT-satelliittipääte sekä NAVTEX-
vastaanotin. MF-puhelimessa tulee olla 
DSC-toiminto  ja  erillinen DSC-päivystys. 
Pelastusveneessä  tai lautassa  käytettäväksi 
tulee olla kannettava  V}-[F-puhelin, jossa  on 

 vähintään kanavat  16  sekä  15 tai 17. Jos 
 luokkaan  I  kuuluvaa kalastusalusta käytetään 

pyyntialueella  ffi, merenkulkulaitos  päättää 
erikseen, mitä varusteita  2  momentissa mai-
nittujen varusteiden lisäksi tarvitaan. 

Luokkaan  ffi  kuuluviin uusiin  kalas-
tusaluksiin  sovelletaan kalastusalusdirektii-
vissä säädettyjä vaatimuksia siltä osin kuin 
ne ovat ankarammat kuin  2  ja  3  momentissa 
säädetyt vaatimukset.  

8  luku 

Merenkulkulaitteet  

33  § 

Kulkuvalot  ja  merenkulun apuvälineet 

Kalastusalusten kuilcuvaloista  ja äänimer-
kinantolaitteista  on  voimassa, mitä kansain-
välisistä säännöistä yhteentörmäämisen eh-
käisemiseksi merellä vuonna  1972  tehdyssä 
kansainvälisessä yleissopimuksessa (SopS 

 30/1977)  määrätään. 
Luokkaan  I tai II  kuuluvassa kalastusaluk

-sessa  tulee olla ohjauskompassi,  jolle  on  laa-
dittu eksymätaulukko, suuntimalaite, kaiku- 
luotain, tutkaheijastin, tarvittavat merikartat 

 ja merenkulkukirjallisuus, kiikari, ilmapunta-
ri, yleisradiovastaanotin ja kello.  

Luokkaan  III  kuuluvassa kalastusaluksessa 
tulee olla kalastusalusdirektiivissä säädetyt 
varusteet.  

Jos  aluksessa  on  tutka,  sen  tulee toimia  9 
GHz:n  taajuudella.  

9  luku 

Ympäristönsuojelu  

34  § 

Öljypäästöjen  ehkäisy  ja käymäläjätevedet 

Kalastu.saluksessa  on merenkulkulaitoksen 
 hyväksymällä tavalla varrnistettava, että 

aluksen pohjalle valunutta öljyä ei tyhjenne
-tä  aluksista aiheutuvan vesien pilaantumisen 

ehkäisemisestä annetun  lain (300/1979)  taik-
ka  sen  nojalla annettujen säännösten  tai 

 määräysten vastaisesti.  
Jos  aluksen bruttovetoisuus  on  vähintään 

 400, öljypäästöjen  ehkäisyn varmistamiseen 
tarvittavien laitteiden, rakenteiden  ja  järjeste-
lyjen tulee olla alusten aiheuttaman meren 
pilaantumisen ehkäisemisestä vuonna  1973 

 tehtyyn kansainväliseen yleissopimukseen 
liittyvän vuoden  1978  pöytäkirjan määräys-
ten (SopS  5 1/1983)  mukaiset. 

Käymäläjätevesien  käsittelyssä nouda-
tetaan, mitä aluksista aiheutuvan vesien  pi-
laantumisen  ehkäisemisestä annetussa ase-
tuksessa  (635/1993)  säädetään.  

10  luku 

Asuintilat  ja  turvallisuus kannella  

35 

Asuintilojen  rakenne  

Jos kalastusaluksessa on asuintiloja,  niiden 
rakenteen  on  taattava riittävä turva sekä an-
nettava suoja säätä  ja merenkäyntiä  vastaan 
samoin kuin riittävä eristys kylmyyttä, kuu-
muutta, muualta tulevaa melua, tärinää  ja 

 ilman epäpuhtauksia vastaan.  
Jos  aluksen bruttovetoisuus  on  vähintään 

 400, asuintilojen  rakennetta koskee, mitä lai-
vaväen asuintiloista aluksella annetussa ase-
tuksessa  (518/1976)  säädetään.  

36  § 

 Muut asuintiloja koskevat säännökset 

Asuintilat  on  voitava puhdistaa helposti. 
Asuintilojen ilmanvaihdon  on  oltava riittä- 

.  

C  
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vä  ja  erillään koneisto-  ja lastitilojen  ilman- 
vaihdosta. Poistoilma käymälöistä  ja  pesu- 
huoneista  on johdettava  ulkoilmaan. 

Asuintiloissa  tulee olla tarkoitukseen so-
veltuva säädettävä lämmityslaite  ja  riittävä 
valaistus.  

37  

Turvallisuus kannella 

Luokkaan  I tai II  kuuluvan kalastusaluksen 
kulkutiet  ja  työtilat kannella tulee varustaa 
liukastumista estävin pinnoin  ja  riittävän 
korkein kaitein  tai reelingein  estämään puto-
amista mereen  tai alemmalle  kannelle. Tar-
vittaessa tulee käyttää tartuntakaiteita  tai 
turvaköysiä.  

Luokkaan  ffi  kuuluvan kalastusaluksen 
suojarakenteiden tulee täyttää kalastusalus-
direktiivissä säädetyt vaatimukset. 

11  luku 

Suomalaisen kalastusaluksen miehitys  ja 
iaivaväen  pätevyys 

Turvallinen miehitys 

Kalastusalus  on miehitettävä  siten, ettei 
alusta, laivaväkeä, matkustajia, lastia, muuta 
omaisuutta  tai  ympäristöä saateta tarpeetto-
masti vaaralle alttiiksi. 

Aluksen laivaväen tulee lukumäärältään  ja 
pätevyydeltään  olla sellainen, että kaikki 
vahti-  ja turvallisuustehtävät  aluksella voi-
daan hoitaa.  

39  

Miehityksen vahvistaminen  ja 
miehitystodistus  

Ennen aluksen ottamista käyttöön  kalas-
tusaluksena merenkuikulaitoksen  on  vahvis-
tettava alukselle miehitys. 

Aluksen nykyisen  tai  tulevan omistajan  tai 
 haltijan tulee hakea kirjallisesti miehityksen 

vahvistamista hyvissä ajoin ennen aluksen 
käyttöönottoa. Hakijan  on  toimitettava kaik-
ki vahvistamista varten tarpeelliset tiedot  ja 

 esitys aluksen miehitykseksi. 
Miehitystä vahvistettaessa tulee erityisesti 

ottaa huomioon aluksen  koko, koneteho,  ko-
neiston automaatioaste, aluksen yleinen  va-
rustelutaso, pyyntialue,  turvallinen vandinpi

-to  ja turvallisuuslaitteiden  käyttö. 
Vahvistettuaan kalastusalukselle miehityk-

sen merenkulkulaitos antaa alukselle miehi-
tystodistuksen, josta ilmenee aluksen vähim-
mäismiehitys sekä laivaväen kokoonpano  ja 

 pätevyys eri pyyntialueilla. 

Ennakkolausunnon  pyytäminen 
miehityks estä 

Kalastusaluksen  tuleva omistaja  tai  haltija 
voi pyytää merenkulkulaitokselta ennakko- 
lausunnon aluksen miehityksestä.  

41 § 

Miehityksen muuttaminen  

Jos kalastusaluksen  rakennetta, varustusta, 
käyttöä  tai pyyntialuetta  muutetaan siten, 
että vahvistetun miehityksen perusteet muut-
tuvat, siitä tulee välittömästi ilmoittaa  me-
renkulkulaitokselle. Merenkuilculaitos  vah-
vistaa tarvittaessa alukselle uuden miehityk-
sen  39:n  mukaisesti. 

Alukselle vahvistettuun miehitykseen tyy-
tymätön aluksen omistaja  tai  haltija voi 
muissa kuin  1  momentissa tarkoitetuissa  ta-
pauksissa  hakea merenkulkulaitokselta mie-
hityksen muuttamista. Hakemukset voidaan 
tehdä aikaisintaan kuuden kuukauden kulut-
tua miehityksen vahvistamisesta  tai  muutta-
misesta taikka,  jos  kyseessä  on  alus, jonka 
vuotuinen käyttöaika  on  tätä lyhyempi, ai-
kaisintaan vuotuisen käyttöajan päätyttyä. 
Hakijan  on  esitettävä hakemuksessaan ne 
seikat, joiden perusteella  hän  katsoo, että 
aluksen miehitystä olisi muutettava.  

42 § 

Laivaväen päteiyys 

Kalastusaluksella työskentelevillä miehi-
tystodistuksen edellyttämillä  henkilöillä tulee 
olla tässä asetuksessa säädetty pätevyys. 

Radioasemanhoitajan  pätevyydestä  ja  to-
distuksista  säädetään erikseen. 
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43 § 

Laivaväen  terveydentila 

Laivaväeltä  vaaditaan merimiehen lääkä-
rintodistuksista annetun asetuksen  
(476/1980)  ja sen  nojalla annettujen sään-
nösten  ja  määräysten mukainen lääkärinto-
distus sekä merimiestoimeen kalastusaluksel

-la  että kalastusaluksella vaadittavan päte-
vyyskiijan saamiseksi.  

44 

Kalastusaluksen laivaväen  pätevyys 

Luokkaan  I  kuuluvan kalastusaluksen pääl-
liköllä tulee pyyntialueilla  I  ja  II  olla  kalas-
tusaluksen kuljettajankirja  B  ja pyyntialueel

-la Ill kalastusaluksen kuljettajankiija A.  
Luokkaan  II  kuuluvan kalastusaluksen 

päälliköllä tulee olla kalastusaluksen kuijet-
tajankiija  A.  

Luokkaan  III  kuuluvan kalastusaluksen 
vahtiperämiehellä tulee olla kalastusaluksen 
laivurinkirja  B  ja päälliköllä kalastusaluksen 
laivurinkiija  A. 

Kalastusaluksessa,  jonka koneteho  on 
 enintään  350 kW  ja  jossa moottorin hallinta- 

laitteet  on  sijoitettu niin, että alusta voidaan 
ohjata ohjauspaikalta, ei vaadita erillistä  ko-
neenhoitajaa. 

Kalastusaluksessa,  jonka koneteho  on  yli  
350 kW,  tulee yhdellä miehistöön kuuluvalla 
olla aluksen miehityksestä, laivaväen päte-
vyydestä  ja vandinpidosta  annetun asetuksen  
(1256/1997),  jäljempänä  miehitysasetus,  mu-
kainen koneenhoitajankirja.  

Jos kalastusaluksen koneteho on  vähin-
tään  750 kW, konepäälliköllä  tulee olla vah-
tikonemestarinkirja.  

45 § 

Laivaväen turvallisuuskoulutus 

Kalastusaluksella työskentelevällä  tulee 
olla hyväksytty turvallisuuskoulutus.  

46 § 

Kalastusaluksen kulfettajankirfa B 

Kalastusaluksen kuljettajankiijan  B  saami-
seksi vaaditaan:  

1)  vähintään  18  vuoden ikä;  

2) merenkulkuoppilaitoksen  opettajan  tai 
merenkuluntarkastajan  antama todistus siitä, 
että asianomainen tuntee:  

a) säännöt yhteentörmäämisen ehkäisemi-
seksi merellä  ja  sisäisillä kulkuvesillä, meri- 
merkit, merikartan,  kompassin, eksymän, 
suuntimisen,  suuntien asettamisen,  lokin ja 

 luodin käytön  ja laivapäiväkirjan  pitämisen;  
b) tarpeellisin  osin alusten katsastusta  ja 

 aluksen päällikköä koskevat säännökset sekä 
pääpiirteittäin merialan sosiaalilainsäädän

-non; 
c) riittävässä laajuudessa poittomoottorien 

rakenteen, hoidon  ja  käytön samoin kuin tär-
keimmät niitä koskevat säännökset; sekä  

3)12  kuukautta meripalvelua kalastus-  tai 
 kauppa-aluksen kansiosastossa taikka meren-

kulkulaitoksen harkinnan mukaan muussa 
aluksessa. 

Edellä  1  momentin  2  kohdassa säädetyt 
vaatimukset voidaan korvata miehitysasetuk

-sen  19 §:n  mukaisella kuljettajan koulutuk-
sella.  

47 § 

Kalastusaluksen  ku/f  ettajan/drf  a A 

Kalastusaluksen kuljettajankirjan  A  saami-
seksi vaaditaan:  

1) vähintään  18  vuoden ikä;  
2) hyväksytty koulutus; sekä  
3) 24  kuukautta meripalvelua kalastus-  tai 

 kauppa-alusten kansiosastossa. 
Edellä  1  momentin  2  kohdassa tarkoitettu 

koulutus voidaan korvata miehitysasetuksen  
20 § :n  mukaisella laivurinkoulutuksella. 

Merenkulkulaitos  voi harkintansa mukaan 
hyväksyä enintään  12  kuukautta  1  momentin  
3  kohdassa tarkoitetusta meripalvelusta  kor-
vattavaksi  koulutuksella  tai ohjatulla  harjoit-
telulla. 

Kalastusaluksen laivurinkirfa B 

Kalastusaluksen laivurinkiijan  B  saamisek-
si vaaditaan:  

1) vähintään  18  vuoden ikä;  
2) hyväksytty koulutus; sekä  
3) 24  kuukautta meripalvelua yli  12  metriä 

pitkän kalastusaluksen kansiosastossa. 
Edellä  1  momentin  2  kohdassa tarkoitettu 

koulutus voidaan korvata miehitysasetuksen  

S  

. 
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21 § :n  mukaisella vahtiperämiehen koulu-
tuksella. 

Merenkuilculaitos  voi harkintansa mukaan 
hyväksyä enintään  12  kuukautta  1  momentin 

 3  kohdassa tarkoitetusta meripalvelusta  kor-
vattavaksi  koulutuksella  tai ohjatulla  harjoit-
telulla.  

49  § 

Kalastusaluksen laivurinkirja  A  

Kalastusaluksen laivurinkirjan  A  saamisek-
si vaaditaan:  

1)  hyväksytty koulutus; sekä  
2)12  kuukautta meripalvelua yli  12  metriä 

pitkän kalastusaluksen vahtiperämiehenä  tai 
 päällikkönä. 

Edellä  1  momentin  1  kohdassa tarkoitettu 
koulutus voidaan korvata miehitysasetuksen 

 21 § :n  mukaisella vahtiperämiehen kou-
lutuksella. 

Merenkulkulaitos  voi harkintansa mukaan 
hyväksyä enintään  6  kuukautta  1  momentin 

 2  kohdassa tarkoitetusta meripalvelusta  kor-
vattavaksi meripalvelulla vahtiperämiehenä 

 kauppa-aluksessa.  

5o  

Konepäällystön  pätevyys 

Konepäällystön  pätevyydestä säädetään 
miehitysasetuksessa.  

51 § 

Pätevyyskirjan  esittäminen 

Pätevyyskiijan  haltijan  on  säilytettävä  pä-
tevyyskirja  aluksessa  ja  esitettävä  se  asian-
omaisen viranomaisen vaatimuksesta. Päte-
vyyskirja  on  esitettävä myös ottokatselmuk

-sessa.  

52 § 

Pätevjyskirj  oj  en  uusiminen 

Kalastusaluksen laivurinkirja  A  ja laivu-
rinkirja  B  annetaan viideksi vuodeksi kerral-
laan. 

Pätevyyskiijaa uusittaessa pätevyyskirjan 
 haltijan  on  esitettävä selvitys siitä, että hä-

nen terveydentilansa täyttää merimiesten  ter-
veydentilaa  koskevien säännösten  ja  mää- 

räysten mukaiset vaatimukset  ja  että  hän  on 
 säilyttänyt ammattipätevyytensä. 

Pätevyyskirjan  haltijan  on  katsottava säi-
lyttäneen ammattipätevyytensä,  jos:  

1) hänellä  on edeltävien  viiden vuoden 
aikana vähintään vuosi hyväksyttävää meri- 
palvelua päällystötehtävissä;  

2) hän  on  toiminut  1  kohdassa mainittui-
hin päällystötehtäviin rinnastettavissa, päte-
vyyskirjaansa vastaavissa tehtävissä;  

3) hän  on  suorittanut hyväksyttävän ker-
tauskuulustelun  tai  erityisen kalastusalusten 
päällystölle tarkoitetun uudelleenkoulutus- 
kurssin; taikka  

4) hänellä  on  vähintään kolme kuukautta 
meripalvelua välittömästi ennen tehtävän 
vastaanottamista ylimääräisenä päällystön 
jäsenenä kalastusaluksella.  

53  § 

Vahvistetusta  miehityksestä poikkeaminen 

Jollei siinä satamassa, jossa kalastusalusalus 
 on,  ole saatavissa pätevää laiva- 

väkeä ilman kohtuutonta viivytystä  tai  koh-
tuuttomia kustannuksia, merenkulkulaitos 
voi määrätyksi ajaksi  tai  määrätylle  matkalle 

 myöntää alukselle  luvan  poiketa vahvistetus
-ta  miehityksestä. Edellytyksenä  on,  että tur-

vallisuutta ei vaaranneta miehityksen vähen-
tämisellä. 

Miehitys  on täydennettävä  niin pian kuin 
mandollista.  

54  § 
Miehitystodistuksessa määrätystä 

 pätevyydestä poikkeaminen  

Jos on  pakottavia syitä  ja merenkulkulaitos 
 katsoo, että menettely ei aiheuta vaaraa lai-

vaväelle, omaisuudelle eikä ympäristölle, 
merenkulkulaitos voi yksittäistapauksessa 
kirjallisesta hakemuksesta myöntää henkilöl-
le  luvan  toimia tietyssä kalastusaluksessa 
määräajan, joka ei saa olla pidempi kuin 
kuusi kuukautta kerrallaan, tehtävässä, johon 
oikeuttavaa pätevyyskiijaa hänellä ei ole. 
Edellytyksenä  on,  että  luvan saaj alla  on  riit-
tävä pätevyys tehtävän turvalliseksi täyttä-
miseksi. 

Lupa voidaan myöntää  vain  seuraavaan 
ylempää pätevyyskirjaa edellyttävään tehtä-
vään.  Jos  henkilöllä ei ole mitään pätevyys- 
kirjaa, hänelle voidaan myöntää lupa alim- 
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man pätevyyskirjan  mukaiseen tehtävään. 
Tällöin edellytyksenä  on,  että  hän  koulutuk-
sensa  ja  kokemuksensa perusteella selvästi 
kykenee hoitamaan tehtävän.  

12  luku 

Vandinpito  suomalaisella  kalastusaluksella  

55  

Vahtijärjestelyt 

Kalastusaluksen  päällikön tulee huolehtia, 
että vandin kokoonpano  on  vallitsevat  sää- 
olot  ja  muut olosuhteet huomioon ottaen 

 koko  ajan oikea  ja  riittävä. Vandin kokoon-
panossa  on  myös otettava huomioon, että 
ylläpidetään riittävää tähystystä sekä että 
merenkulun apuvälineet  ja  kaikki aluksen 
turvalliseen navigointiin vaikuttavat laitteet 
ovat käytettävissä  ja toimintakunnossa.  Riit-
tävää tähystystä tulee pitää kansainvälisistä 
säännöistä yhteentörmäämisen ehkäisemisek-
si merellä vuonna  1972  tehdyn kansainväli-
sen yleissopimuksen  5  säännön mukaisesti. 

Komentosiltaa  ei saa koskaan jättää mie-
hittämättömäksi.  

56  § 

Vahtikuntoisuus  

Vahti  ja  muut työt  on  aluksella järjestettä-
vä siten, että  matkan  aloittava vahti samoin 
kuin seuraavat vandit ovat vandin aloittaes-
saan tarpeeksi levänneitä  ja  muutenkin suo-
rituskyvyltään tehtävänsä edellyttämässä 
kunnossa.  

57 

Navigointi  

Matka  on  suunniteltava etukäteen. 
Vandin  aikana aluksen ohjattu suunta, si-

jainti  ja  nopeus  on  tarkastettava tarpeeksi 
lyhyin väliajoin käyttäen hyväksi kaikkia 
käytettävissä olevia merenkulun apuvälinei-
tä. 

Tarvittaessa vahtipäällikön tulee viivytyk-
settä käyttää peräsintä, koneita  tai äänimer-
kinantolaitetta. 

Vahtipäällikölle  ei saa antaa sellaista tehtä-
vää eikä  hän  saa ryhtyä sellaiseen tehtävään,  

joka voisi häiritä aluksen turvallista navi-
gointia. 

Vandin  aikana  on  tehtävä merkintöjä aluk-
sen kulusta  ja  muusta navigointia koskevasta 
toiminnasta. 

Sääolojen  tarkkailu 

Vahtipäällikön  tulee tarkkailla säätä  ja  il-
moittaa päällilcölle,  jos sääolojen epäsuo-
tuisat  muutokset, varsinkin muutokset, jotka 
johtavat jäänmuodostukseen, saattavat vai-
kuttaa aluksen turvallisuuteen.  

59 § 

Vandinpito kalastettaessa  

Sen  lisäksi, mitä vandinpidosta  ja vandin 
 järjestämisestä muutoin säädetään, vahtipääl

-likön  tulee erityisesti ottaa huomioon:  
1) toiset alukset, joilla ollaan kalastamassa, 

 ja  niiden pyyntivälineet sekä oman aluksen 
ohjailuominaisuudet, erityisesti pysähtymis-
matka  ja kääntösäde normaalinopeudella 
pyyntivälineiden  ollessa  vedessä;  

2) kannella työskentelevän laivaväen tur-
vallisuus;  

3) aluksen  ja sen laivaväen  turvallisuutta 
vaarantava vakavuuden  ja varalaidan  vä-
heneminen, joka johtuu pyynnin, saaliin kä-
sittelyn  ja ahtaamisen  sekä epätavallisen  me-
renkäynnin  ja sääolojen  aiheuttamista poik-
keuksellisista voimista;  

4) merellä olevien rakenteiden läheisyys 
ottaen erityisesti huomioon turva-alueet; se-
kä  

5) hylyt  ja  muut vedenalaiset esteet, jotka 
voivat aiheuttaa vahinkoa pyyntivälineille. 

Saalista andattaessa tulee kiinnittää huo-
miota siihen, että aluksella  on  riittävä  vara- 
laita  ja  vakavuus sekä vesitiivis osastointi 
suljettuna  koko matkan  ajan purkaussata-
maan. Lisäksi tulee ottaa huomioon polttoai-
neen kulutuksen, varastoj  en,  epäedullisten 
sääolojen  ja  varsinkin talviaikana suojaamat-
tomalle kannelle  ja kansirakenteisiin  muo-
dostuneen jään aiheuttama epäedullinen vai-
kutus aluksen vakavuuteen. 

Vandinpito  ankkurissa 

Päällikön tulee, aluksen  ja laivaväen tur- 

S 

S  
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vallisuus  huomioon ottaen, varmistaa, että 
kalastusaluksen ollessa ankkurissa komen-
tosillalta  tai  kannelta pidetään riittävää vah-
tia keskeytymättä.  

jr  
Radiovandinpito  

Päällikön tulee varmistaa, että  kalas-
tusaluksen  ollessa merellä pidetään riittävää 
radiovahtia  ja  että radiovahtia pidettäessä 
otetaan huomioon kansainvälisten  ra-
diovahtia  koskevien määräysten mukaiset 
vaatimukset.  

13  luku 

Erinäiset säännökset  

62 §  

Asiakirjojen esittäminen 

Kalastusaluksessa  on  oltava seuraavat voi-
massa olevat asiakirjat, jotka  on  pyydettäes-
sä esitettävä valvontaa suorittavalle viran-
omaiselle:  

1) aluksen kansallisuuskirja  ja mittakirja, 
jos  niitä aluksen koon mukaan edellytetään, 
katsastustodistus, miehitystodistus  ja  aluksen 
päiväkirja;  

2) aluksen rekisteriote, joka  on  samalla 
kalastuslisenssi, kalastuspäiväkirja  ja  mah-
dollinen erityiskalastuslupa; sekä  

3) vähintään  24  metriä pitkässä aluksessa 
lisäksi todistuskirja, joka osoittaa aluksen 
täyttävän kalastusalusdirektiivissä säädetyt 
vaatimukset, varusteluettelo  ja  mandolliset 
vapautustodistukset kalastusalusdirektiivissä 
olevien  mallien mukaisina. 

Merimieskatselmus  

Kun joku otetaan menmiestoimeen  kalas-
tusalukseen, merimieskatselmuksen  toimit-
tamisessa noudatetaan, mitä merimieskatsel-
muslaissa  (1005/1986)  sekä  sen  nojalla an-
netuissa säännöksissä  ja määräyksissä  sääde-
tään. 

Poikkeukset  ja lisävaatimuk.set 

Sen  lisäksi, mitä  53  ja  54 §:ssä  säädetään, 

merenkullculaitos  voi yksittäistapauksissa 
myöntää poikkeuksia tämän asetuksen sään-
nöksistä  tai  sen  nojalla annetuista säännök-
sistä  tai  määräyksistä,  jos  se  katsoo tämän 
asetuksen  tai  sen  nojalla annettujen sään-
nösten  tai  määräysten soveltamisen kohtuut-
tomaksi. Poikkeukset eivät kuitenkaan saa 
olla ristiriidassa Suomea velvoittavien kan-
sainvälisten sopimusten kanssa.  

Jos 3 §:n 1  momentissa tarkoitettua alusta 
käytetään kalastukseen Itämeren alueen ul-
kopuolella, merenkulkulaitos määrää alus-
kohtaisesti varusteita, rakenteita, miehitystä 

 ja pätevyyksiä  koskevista lisävaatimuksista.  

65  § 

Katsastusmaksut 

Katsastuksista suoritettavista pallckioista  ja 
 maksuista säädetään erikseen. 

Tarkemmat säännökset  ja  määräykset 

Tarkemmat säännökset tämän asetuksen  2, 
ilja 12  luvun täytäntöönpanosta antaa tar-
vittaessa liikenneministeriö. Muilta osin tar-
kemmat määräykset tämän asetuksen täytän-
töönpanosta antaa tarvittaessa merenkulku- 
laitos.  

67 §  

Voimaan  tulo  

Tämä asetus tulee voimaan  15  päivänä 
helmikuuta  2000.  

Tällä asetuksella kurnotaan kalastusaluk
-sista  1  päivänä joulukuuta  1961  annettu ase-

tus  (531/1961)  siihen myöhemmin tehtyine 
muutoksineen. 

Siirtymäsäännökset  

Luokkaan  I tai II  kuuluva olemassa oleva 
kalastusalus peruskatsastetaan tämän ase-
tuksen voimaantulon jälkeisenä tällä asetuk-
sella kumotun kalastusaluksista annetun ase-
tuksen mukaisena katsastusaj ankohtana. 
Luokkaan  I  kuuluvan olemassa olevan aluk-
sen  on  täytettävä tässä asetuksessa säädetyt 
vaatimukset kanden vuoden kuluttua perus- 
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katsastuksesta  pidettävässä ylimääräisessä 
katsastuksessa. Luokkaan  II  kuuluvan ole-
massa olevan aluksen  on  täytettävä tässä 
asetuksessa säädetyt vaatimukset peruskat-
sastusta seuraavassa välikatsastuksessa. 

Luokkaan  III  kuuluvan olemassa olevan 
aluksen  on  täytettävä kalastusalusdirektiivis

-sä  säädetyt  vaatimukset viimeistään viiden 
kuukauden kuluttua tämän asetuksen voi-
maantulosta  ja  muut tässä asetuksessa sääde-
tyt vaatimukset peruskatsastusta seuraavassa 
välikatsastuksessa. 

Pyyntialueella  I  kalastukseen  käytettävät 
olemassa olevat alukset, joita ei ole tämän 
asetuksen tullessa voimaan katsastettu,  on 

 peruskatsastettava  viimeistään  31  päivänä 
joulukuuta  2000.  

Tämän asetuksen mukaan peruskatsastetun 

aluksen  on  haettava miehitystodistus kuuden 
kuukauden kuluessa katsastuksesta. 

Muiden ulkomaisten kalastusalusten kuin 
Euroopan unionin jäsenvaltioiden  kalas

-tusalusten  tulee Suomen satamassa ollessaan 
täyttää Torremolinoksen pöytäkirjan mukai-
set vaatimukset niiden tultua voimaan.  

Se,  joka  on  edellisen seitsemän vuoden 
aikana ennen tämän asetuksen voimaantuloa 
työskennellyt jossakin tämän asetuksen mu-
kaisessa päällystöasteen pätevyyskirjaa vas-
taavassa tehtävässä vähintään kolme vuotta, 

 on  oikeutettu hakemuksesta saamaan kysei-
sen pätevyyskirjan kanden vuoden ajan tä-
män asetuksen voimaantulosta.  

VHF-kanavan  16  kuuntelua  merellä  on  jat-
kettava ainakin  1  päivään helmikuuta  2005.  .  

Helsingissä  28  päivänä tammikuuta  2000  

Tasavallan Presidentti 
MARTTI  AHTISAARI  

Ministeri 011i-Pekka Heinonen  

S  
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