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1206/2004  

Laki 
eräiden irtolastialusten turvallisesta lastaamisesta  ja lastin  purkamisesta 

Annettu Helsingissä  21  päivänä joulukuuta  2004  

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:  

S 
Lain  tarkoitus 

Tällä lailla pannaan täytäntöön Euroopan 
parlamentin  ja  neuvoston direktiivi 

 2001 /96/EY irtolastialusten  turvallisen  las-
taamisen ja lastinpurkamisen yhdenmukaiste-
tuista  edellytyksistä  ja menettelyistä,  sellai-
sena kuin  se on  muutettuna Euroopan parla-
mentin  ja  neuvoston direktiivillä 
2002/84/EY, jäljempänä  irtolastidirektiivi.  

Lain  tarkoituksena  on  parantaa niiden irto-
lastialusten turvallisuutta, jotka käyttävät 
suomalaisia terminaaleja kiinteän irtolastin 
lastaamiscen  tai  purkamiseen, siten että  pie-
nennetään  aluksen rakenteelle lastauksen  tai 

 lastin  purkamisen aikana aiheutuvan liiallisen 
kuormituksen  tai  fyysisten vaurioiden vaaraa 
vahvistamalla:  

1) yhdenmukaistetut soveltuvuusvaatimuk
-set  tällaisille aluksille  ja terminaaleille; ja  

2) yhdenmukaiset menettelyt tällaisten 
alusten  ja terminaalien  välistä yhteistyötä  ja 

 yhteydenpitoa varten.  
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Soveltamisala  

Tätä lakia sovelletaan:  
1) irtolastialuksiin,  jotka käyttävät termi-

naalia kiinteän irtolastin lastaamiseen  tai 
 purkamiseen, riippumatta siitä, minkä lipun 

 alla  ne purjehtivat;  ja  

2)  suomalaisiin terminaaleihin, joissa käy 
tämän  lain soveltamisalaan  kuuluvia irtolas-
tialuksia. 

Tätä lakia ei kuitenkaan sovelleta laitteis-
toihin, joita  vain  poikkeuksellisesti käytetään 
irtolastialusten kuivan irtolastin lastaamiseen 

 ja  purkamiseen, eikä tapauksiin, joissa  las-
taaminen  tai  lastin  purkaminen tapahtuu pel-
kästään kyseisen irtolastialuksen laitteilla. 
Tämän  momentin säännöksillä  ei kuitenkaan 
rajoiteta ihmishengen turvallisuudesta merel-
lä vuonna  1974  tehdyn kansainvälisen yleis- 
sopimuksen (SopS  11/1981) liitteen VI  luvun 

 7  säännön määräysten soveltamista. 
Työsuojelusta  ja työsuojeluviranomaisten 

 suorittamasta valvonnasta  on  voimassa, mitä 
siitä erikseen säädetään.  Sen  lisäksi, mitä täs-
sä laissa säädetään, noudatetaan Suomea si-
tovia kansainvälisiä sopimuksia  ja  kansainvä-
lisiä velvoitteita.  

3  

Määritelmä! 

Tässä laissa tarkoitetaan:  
1)  kansainvälisillä  vleissopimuksilla  sata-

mavaltioiden suorittamasta alusten valvon-
nasta annetun neuvoston direktiivin 
95/2l/EY  2 artiklan I  kohdassa määriteltyjä 
yleissopimuksia, sellaisena kuin direktiivi  on 

 muutettuna Euroopan parlamentin  ja  neuvos-
ton direktiivillä  2001 / 1 06/EY  sekä Euroopan 
parlamentin  ja  neuvoston direktiivillä 
2002/84/EY  

S  





honeistot  ovat  to ImifltakUfluOS,a.  
Liikenne-  ja viestintärninisteriön  asetuksel-

la voidaan antaa tarkempia säännöksiä irto-
lastialusten toiminnallisen soveltuvuuden  vä-
himmäisvaatimuksista,  niiden lastiruumista, 
lastiluukuista, käyttöj ärjestelmiä  ja  kuljetus-
koncistoja koskevista vaatimuksista, lastaus-
laskimista, kulj etuskonei stoista  ja  muista ir-
tolastin lastaamiseen  ja  purkamiseen vaikut-
tavista teknisistä scikoista sekä aluksen kun-
nittämisessä  ja ankkuroimisessa  käytettävistä 
kansilaitteistoi  sta.  
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Terminaalin soveltuvuuteen liittyvät vaati- 
mukset 

Terminaalinhoitaja  varmistaa niiden termi-
naalien osalta, joista  hän  tämän  lain  nojalla 
vastaa, että:  

1) irtolastialuksen lastaus  tai  purkaminen 
terminaalissa hyväksytään  vain  milloin irto-
lastialus voi ki innittyä turvallisesti lastaus

-tai lastinpurkulaitteen  viereen  ja  terminaalin 
lastaus-  ja lastinpurkulaitteisto  ovat vaati-
muksenmukaisia siten kuin liikenne-  ja  vies-
tintäministeriön  asetuksella tarkemmin sää-
detään;  

2) terminaaliin  on  nimetty terminaalin 
edustaja  tai  edustajat;  

3) terminaalissa  on  laadittu käsikirjoja, jot-
ka sisältävät tämän  lain  ja sen  nojalla annet-
tujen säännösten  ja  määräysten vaatimukset; 

 ja  
4) terminaalille  on  kehitetty, otettu käyt-

töön  ja  siellä pidetään yllä sertifioitua laa-
dunhallintaj ärj este Imää, 	joka 	täyttää 

 ISO 9001:2000  -standardin  tai  vastaavan 
 standardin  vaatimukset  ja jota auditoidaan 
 ISO 10011:1991 -standardissa tai  vastaavassa 

standardissa asetettujen suuntaviivojen mu-
kaisesti. 

Liikenne-  ja viestintäministeriön  asetuksel-
la voidaan antaa tarkempia säännöksiä irto-
lastialuksen turvallista lastausta  ja  purkamis-
ta koskevista edellytyksistä, terminaalissa 
laadittavista käsikirj oista  ja  niiden sisällöstä, 
sertifioitua laadunhallintajärjestelmää koske-
vista irtolastialuksen turvalliseen lastaami

-seen  ja lastin  purkamiseen liittyvistä vaati- 

iiiuLsista  a auditoiniii 

()  

Tilapäinen  Io1/11/nla/lIpu 

Merenkulkulaitos  voi  5 §:n 1  momentin  4 
 kohdassa säädetyistä vaatimuksista poiketen 

myöntää äskettäin perustetuille terrninaaleillc 
enintään  12  kuukautta voimassa olevan tila-
päisen toimintaluvan. Terminaalin  on  kuiten-
kin kirjallisessa hakemuksessaan osoitettava 
Merenkulkulaitokselle, että  sillä  on  suunni-
telma sertifloidun laadunhallintajärjestelmän 
käyttöön ottamiseksi siten kuin  5 §:n I  mo-
mentin  4  kohdassa säädetään.  

7  

Aluksen päällikön tehtävät 

Aluksen päällikkö:  
I)  vastaa irtolastialuksen turvallisesta  las-

taamisesta ja lastin  purkamisesta;  
2) antaa terminaalinhoitajalle  tai terminaa-

lm  edustajalle aluksen tunnustiedot sekä irto-
lastialuksen turvallisen lastaamisen  ja lastin 

 purkamisen kannalta tarpeelliset tiedot siten 
kuin liikenne-  ja viestintäministeriön  asetuk-
sella tarkemmin säädetään;  

3) varmistaa, että  hän  on  saanut vuoden 
 1974 SO LAS-yleissopimuksessa edellytetyt 

 tiedot, jotka  on  esitetty BLU-säännöstössä 
osoitetulla tavalla siten kuin liikenne-  ja  vies-
tintäministeriön  asetuksella tarkemmin sää-
detään;  ja  

4) huolehtii ennen lastaamisen  tai  lastin 
 purkamisen alkamista  ja  niiden aikana, että 

lastausta  tai  lastin  purkamista  ja  niihin liitty-
viä varotoimenpiteitä valvoo aluksen päällys - 
töön  kuuluva henkilö. 

Liikenne-  ja viestintäministeriön  asetuksel-
la voidaan antaa tarkempia säännöksiä aluk-
sen päällikön tehtävistä ennen lastaamisen  tai 

 lastin  purkamisen aloittamista  ja  niiden aika-
na.  

8  

Terminaalin edustqjan tehtävät 

Terminaalin edustaja:  

fl  
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I)  antaa aluksen päällikölle BLU-
säännöstön mukaisesti satamaan, terminaa-
lim,  lastausmenetelmiin, lastin  purkamiseen 

 ja  muihin vastaaviin seikkoihin liittyviä tieto-
ja siten kuin liikenne-  ja viestintäministeriön 

 asetuksella tarkemmin säädetään;  
2) varmistaa alusta lastattaessa, että aluk-

sen päällikkö  on  mandollisimman varhaises-
sa vaiheessa saanut tietoonsa lastinselvitys-
lomakkeen sisältämät tiedot;  

3) ilmoittaa  vi ipymättä  aluksen päätl ikölle 
 ja Merenkulkulaitokselle irtolastialuksella 

havaitsemistaan i Irneisistä  puutteista, jotka 
voivat vaarantaa kiinteän irtolastin lastaami

-sen  tai  purkamisen turvallisuuden;  ja  
4) huolehtii ennen lastaamisen  tai  lastin 

 purkamisen alkamista  ja  niiden aikana, että 
aluksen päälliköllä  on lastauksesta tai  lastin 

 purkamisesta vastaavan terminaalin henkilö-
kunnan  tai randinantajan yhteystiedot  sekä 
että kaikkia lastaukseen  tai  lastin  purkami-
seen liittyviä varotoimenpiteitä noudatetaan. 

Liikenne-  ja viestintäministeriön  asetuksel-
la voidaan antaa tarkempia säännöksiä termi-
naalin edustajan tehtävistä ennen lastaamisen 

 tai  lastin  purkamisen aloittamista  ja  niiden 
aikana sekä tiedoista, joita terminaalin edus-
tajan tulee antaa aluksen päällikölle. 

Irtolastialuksenja  terminaalin väliset  menet- 
te/vi  

Kiinteää irtolastia kuljettavien irtolastialus
-ten lastaamiseen  ja lastin  purkamiseen sovel-

letaan seuraavia menettelyjä:  
1) ennen kiinteän irtolastin lastaamista  tai 

 purkamista aluksen päällikkö sopii terminaa
-tin  edustajan kanssa lastaus-  tai lastinpurku
-suunnitelmasta BLU-säännöstön mukaisesti 

siten kuin liikenne-  ja viestintäministeriön 
 asetuksella tarkemmin säädetään; lastaus-  tai 

lastinpurkusuunnitelman  laatimisesta, val-
mistelusta  ja hyväksymismenettelystä,  suun-
nitelman säilyttämisen perusteista sekä säi-
lyttämisaj asta aluksessa  ja terminaal issa  voi-
daan tarkemmin säätää liikenne-  ja  viestin-
täministeriön asetuksella:  

2) ennen lastaamisen  tai  lastin  purkamisen 
aloittamista aluksen päällikkö  ja  terminaalin  

edustaja täyttävät  ja  allekirjoittavat aluksen 
 ja  sataman  välisen tarkistuslistan BLU-

säännöstön  mukaisesti siten kuin liikenne-  ja 
viestintäministeriön  asetuksella tarkemmin 
säädetään;  

3) aluksen  ja  terminaalin välille luodaan 
jatkuvasti ylläpidettävä viestintäyhteys;  

4) aluksen päällikkö  ja  terminaalin edustaja 
johtavat lastaamista  tai  lastin  purkamista So-
vitun lastaus-  tai lastinpurkusuunnitelman 

 mukaisesti; terminaalin edustaja  on  vastuussa 
kiinteän irtolastin lastaamisesta  tai  purkami-
sesta suunnitelmassa ilmoitetun lastausjärj  es-
tyksen, lastimäärän  ja lastaus-  tai purkamis

-nopeuden osalta; terminaalin edustaja ei saa 
poiketa sovitusta lastaus-  tai lastinpurku

-suunnitelmasta, ellei ole ennakolta kuulh 
aluksen päällikköä  ja  saanut tältä kirjallist 
hyväksyntää poikkeamiselle. 

Lastaamisen  tai  lastin  purkamisen päätytt\ 
sovellettavista aluksen päällikön  ja termina 

 tin  edustajan välisistä menettelytavoista seL 
 lastin  purkamisen osalta tehtyyn kirjalliscc 

sopimukseen sisällytettävistä asioista,  kut 
 aluksen mandollisesti kärsimistä vahingois 

säädetään liikenne-  ja vicstintäministen 
 asetuksella. 

lO 

Arvioinlilailosja  sen  tehtävät 

Merenkulkulaitos  nimeää hakemuksesta  ar-
viointilaitokset,  joilla  on  oikeus sertifloida 
terminaalinhoitaj ien laadunhallintaj ärjestel-
miä. Nimeäminen  on  voimassa toistaiseksi. 

Arviointilaitokseen  rinnastetaan vastavuo-
roisesti toisessa Euroopan unionin jäsenvalti-
ossa  tai  Euroopan talousalueeseen kuuluvas-
sa valtiossa rekisteröity yritys  tai  muu yhtei-
sö, joka  on  kyseisen jäsenvaltion lainsäädän-
nön mukaisesti oikeutettu sertifloimaan laa-
dunhallintajärjestelmiä tässä laissa tarkoite-
tulla tavalla.  

Il § 

Nimeämisen  edellytykset 

Arviointilaitoksen  on  osoitettava pätevyy-
tensä Mittatekniikan keskuksen arvioinnilla 

 tai  vastaavalla tavalla. 



L 

A  rviointilaitokcen nimeämisen  peruuttaminen  

Jos arviointilaitos  ei pidä yllä pätevyyttään 
siten kuin  sen  pätevyys  on  arvioitu  11 §:n 

 mukaisesti  tai  jos  se  myöntää sertifikaatin 
terminaalinhoitajan laadunhallintajärjestel-
mälle, joka ei täytä Iso  9001:2000 - 

 standardin  tai  vastaavan  standardin  vaati-
muksia, Merenkulkulaitoksen  on  asetettava 
arviointilaitokselle määräaika asian korjaa-
miseksi. Merenkulkulaitoksen  on peruutetta

-va  nimeäminen, ios arviointilaitos ei ole kor-
jannut asiaa annetussa määräajassa.  

13 § 

J-Jvvä  hallinto  ja  oikeusturva arviointimenel- 
ielvssä sekä  virka  vastuu 

Tämän  lain  mukaisia tehtäviä suorittaes-
saan arviointi laitos noudattaa, mitä hallinto- 
laissa  (434/2003), kielilaissa (423/2003), 
sähköisestä asioinnista  hallinnossa annetussa 
laissa  (13/2003),  viranomaisten toiminnan 
julkisuudesta annetussa laissa  (621/1999)  ja 
arkistolaissa  (831/1994)  säädetään. 

Tässä laissa tarkoitettuja arviointitehtäviä 
suorittaessaan arviointilaitoksen palvelukses-
sa olevat henkilöt toimivat virkavastuulla.  

onL: kui utmcnpucc 	uor!tcLI\i 	iL 
tömästi  vai voidaanko niitä lykätä, tekee  Mc-
renkulkulaitos  ottaen asianmukaisesti huo-
mioon lippuvaltion hallinnon  tai  sen hyvui-
symän ja sen  puolesta toimivan laitoksen 
mandollisen lausunnon sekä aluksen päälli-
kön mielipiteen.  Jos  välittömiä korjaustoi-
menpiteitä pidetään tarpeellisina, korjaukset 

 on  suoritettava  ja  aluksen päällikön sekä  Me-
renkulkulaitoksen  hyväksyttävä ne ennen 
aluksen lähtemistä satamasta. 

Edellä  2  momentissa tarkoitetun päätöksen 
tekemiseksi Merenkulkulaitos voi pyytää 
alusten tarkastamiseen  ja katsastamiseen val-
tuutettuja  laitoksia sekä merenkulun viran-
omaisten asiaan liittyviä toimia koskevista 
yhteisistä säännöistä  ja standardeista  anne-
tussa neuvoston direktiivissä 94/57/EY,  sel-
laisena kuin direktiivi  on  muutettuna  ja  Suo-
messa täytäntöön pantuna. tarkoitettua hy-
väksyttyä laitosta tutkimaan vauriot  ja  anta-
maan neuvoja korjausten tarpeellisuudesta  ja 
kiireellisyydestä. 

Sen  estämättä, mitä edellä tässä pykälässä 
säädetään, sovelletaan alusturvallisuuden 
valvonnasta annettua lakia  (370/1995)  sekä 

 sen  nojalla annettuja säännöksiä.  

15  §  

S 

Valvonta 

l4 

Lastaamisen  tai  lastin  purkamisen aikana  al- 
heutuneiden vauriolden  korjaaminen 

Terminaalin edustaja ilmoittaa aluksen 
päällikölle lastaamisen  tai  lastin  purkamisen 
aikana aluksen rakenteelle  tai laitteistoille 

 syntyneistä vaurioista. Vauriot  on  tarpeen 
vaatiessa korjattava.  

Jos  vauriot saattavat heikentää aluksen 
rungon rakenne-  tai vesitiiviysominaisuuksia 
tai  vaikuttaa haitallisesti aluksen keskeisiin 
teknisiin järjestelmiin, terminaalin edustajan 

 tai  aluksen päällikön  on  ilmoitettava asiasta 
lippuvaltion hallinnolle  tai  sen hyväksymälle 
ja sen  puolesta toimivalle luokituslaitokselle 
sekä Merenkulkulaitokselle. Päätöksen siitä, 

Tämän  lain  ja sen  nojalla annettujen sään-
nösten noudattamista valvoo Merenkulkulai-
tos. Merenkulkulaitos valvoo säännöllisesti 
sitä, että  5, 8  ja  9 §:ssä  asetettuja vaatimuksia 
noudatetaan. Valvontaa suoritetaan myös  las-
taamisen ja lastin  purkamisen aikana tehtä-
villä yllätystarkastuksilla. 

Merenkulkulaitos  suorittaa terminaaleissa 
 ja irtolastialuksissa  tarkastuksia tarpeellisin 

väliajoin varmistaakseen  sen,  että terminaa-
linhoitajat noudattavat  4 §:n I  momentin 

 mukaisia velvoitteitaan. 
Merenkulkulaitos  toimittaa Euroopan yh-

teisöjen komissiolle selvityksen tämän  lain 
 säännösten mukaisesti suorittamastaan val-

vonnasta siten kuin liikenne-  ja viestintämi-
nisteriön asetuksel  la  tarkemmin säädetään.  

S  



S 

U  
Tarkastusoikeus 

Merenkulkulaitoksella  on  oikeus päästä 
alukseen, alueelle  tai  huoneistoon  ja  muuhun 
sellaiseen tilaan, jonne pääsy  on  tässä laissa 
tarkoitetun valvonnan kannalta tarpeen, tehdä 
siellä tarkastuksia  ja  ryhtyä muihin valvon-
nan edellyttämiin toimenpiteisiin. Asumiseen 
tarkoitettuihin tiloihin valvontaa ei kuiten-
kaan voida ulottaa.  

l7  

Aluksen  lastaamisessa lai  purkamisessa  - 
 havaittu puute  tai  epäkohta  

Jos terminaalinhoitaja,  terminaalin edustaja 
 tai  aluksen päällikkö ei noudata tämän  lain 

 säännöksiä, Merenkulkulaitoksen  on  neuvo-
teltuaan asianomaisen tahon kanssa annettava 
asianmukaiset ohjeet puutteell isuuksien  kor-
jaami  seksi  tai  epäkohtien poistamiseksi.  Me-
renkulkulaitos  voi asettaa puutteen korjaami-
selle  tai  epäkohdan poistamiselle määräajan.  

Jos terminaalinhoitaja,  terminaalin edustaja 
 tai  aluksen päällikkö niskoittelce  tai  asia ei 

siedä viivytystä, Merenkulkulaitos voi asian-
omaisia kuultuaan velvoittaa kyseessä olevan 
tahon suorittamaan tarpeelliset toimenpiteet 
puutteen  tai  epäkohdan korjaamiseksi.  Jos 

 päätös koskee ulkomaista alusta, pidetään 
asianomaisen kuulemisena päällikön kuule-
mista  tarkastuksen yhteydessä.  

kulaitos  voi määrätä, että laivanisännän  on 
 annettava uhkasakkoa vastaava vakuus ennen 

aluksen lähtöä Suomen satamasta. Meren-
kulkulaitoksen määräämän toimenpiteen tul-
tua suoritetuksi  on vakuus  palautettava lai-
vanisännälle.  

19  

Kiinteän  irtolastin lastaamisen lai purkaini - 
sen  estäminen  tai  keskevttäminen 

Merenkulkulaitoksen  on  estettävä  tai kes-
keytettävä  kiinteän irtolastin lastaaminen  tai 

 purkaminen,  jos sen  tietoon  on  tullut  seikko-
ja, joiden perusteella  on  ilmeistä, että lastaa

-minen  tai  lastin  purkaminen vaarantaa aluk-
sen  tai  miehistön turvallisuuden. Mitä tässä 
pykälässä säädetään, ei kuitenkaan rajoita 
vuoden  1974  SOLAS-yleissopimuksen  hit- 
teen VI  luvun  7.7 säännössä  aluksen päälli-
kölle määrättyjä oikeuksia  ja velvolhisuuksia 

 keskeyttää aluksen lastaaminen  tai  purkami-
nen.  

20 § 

Tiedonsaanti  toiselta viranomaisella  

Merenkulkulaitoksclla  on  oikeus saada vi-
ranomaisten toiminnan julkisuudesta anne-
tussa laissa säädetyn salassapitovelvollisuu

-den  estämättä tämän  lain  säännösten noudat-
tamisen valvontaa varten tarpeellisia tietoja 
muilta viranomaisilta.  

S Uhkasakko  ja  keskevttämisuhka 

21 § 

Salassapideitävien  tietojen luo  vuttaminen  

Merenkulkulaitos  voi tehostaa  17 §:n 2 
 momentissa säädettyä määräystään  uh-

kasakolla  tai keskeyttämisuhalla. Uhkasakko 
 ja keskeyttämisuhka  voidaan asettaa termi-

naalinhoitajalle, terminaalin edustajalle  tai 
 aluksen päällikölle. Uhkasakosta  ja keskeyt-

tämisuhasta  on  voimassa, mitä uhkasakko-
laissa  (1113/1990)  säädetään.  

Jos Merenkulkulaitoksella on  perusteltua 
aihetta epäillä, että aluksen päällikkö yrittää 
välttää päätöksen noudattamista siirtämäUä 
aluksen pois Suomen liikenteestä, Merenkul- 

Viranomaisten toiminnan julkisuudesta an-
netussa laissa säädetyn salassapitovelvol  Ii-
suuden  estämättä Merenkulkulaitos saa luo-
vuttaa tässä laissa tarkoitettuja tehtäviä  boj-
dettaessa  saatuja salassapitovelvollisuuden 
piiriin kuuluvia tietoja:  

I) syyttäjälle,  poliisille, rajavartiolaitoksel
-le tai tuhliviranomaiselle  rikoksen ehkäiserni-

seksi  tai  selvittämiseksi;  
2)  työsuojelu-  ja ympäristönsuojeluviran

-omaiselle, silloin kun luovutettava asiakirja 
sisältää tälle viranomaiselle keskeisiä tietoja 



sille kuuluvien tehtävien suorittarniseksi: se-
kä  

3) toimivaltaisclle  ulkomaan viranomaisel-
le  ja  kansainväliselle toimielimelle Euroopan 
yhteisön direktiiviin  tai  Suomea sitovaan 
kansainväliseen sopimukseen perustuvan 
velvoitteen toteuttamiseksi.  

tämän Suomessa olevan edustajan taikka 
terminaalinhoitajan  on  korvattava kaikki lisä-
tarkastuksiin liittyvät kustannukset. 

Merenkulkulaitoksen  antama tämän  lain 
 soveltamista  ja  noudattamista koskeva neu-

vonta  ja yleisvalvonta  on  maksutonta.  

25  §  

Muutoksenhaku  
22 § 

Arviointilaitoken  tietojen luo  vuttaminen 

Arviointilaitokset  ovat viranomaisten toi-
minnan julkisuudesta annetussa laissa sääde-
tyn salassapitovelvollisuuden estämättä vel-
vollisia antamaan:  

1) arviointilaitosten  yhteistoiminnan kan-
nalta tarpeellisia tietoja toisille tässä laissa 
tarkoitetuille arviointilaitoksille  ja  10 §:n 2 

 momentissa tarkoitetuille arviointilaitokseen 
rinnastettaville yhteisöille sekä  

2) tämän  lain  mukaisen valvonnan kannalta 
tarpeellisia tietoja Merenkulkulaitokselle.  

23 §  

Virka-apuviranomaiset  

Tässä laissa tarkoitetuissa asioissa ovat sa-
tama-, tulli-, rajavartio-, poliisi-, työsuojelu- 
ja  terveysviranomaiset sekä puolustusvoimat 
kukin toimialallaan velvollisia antamaan 
pyydettäessä tarpeellista  virka-apua Meren-
kulkulaitokselle.  

Jos  tässä laissa tarkoitettua tarkastusta  tai 
 muuta toimenpidettä yritetään estää  tai  häiri-

tä, poliisin  on  annettava  virka-apua tämän 
 lain  noudattamisen valvontaa varten.  

24 §  

Kustannusten korvaaminen 

Tämän  lain  mukaisten toimenpiteiden sekä 
todistuskirjojen myöntämisen maksuliisuu-
desta  ja maksuperusteista  säädetään valtion 
maksuperustelaissa  (150/1992). Jos  tämän 

 lain  mukaisissa tarkastuksissa havaitaan sel-
laisia puutteita, jotka tämän  lain 19 §:n  mu-
kaan velvoittavat Merenkulkulaitoksen estä-
mään  tai  keskeyttämään kiinteän irtolastin 
lastaamisen  tai  purkamisen, laivanisännän  tai  

Merenkulkulaitoksen  tämän  lain  perusteella 
tekemästä hallintopäätöksestä saa valittaa  sen 

 mukaan kuin hallintolainkäyttölaissa 
 (586/1996)  säädetään. Päätöstä  on muutok-

senhausta  huolimatta noudatettava, jollei  va-
litusviranomainen  toisin määrää.  

26 § 

Oikaisumenettelvja  muu  ioksenhaku  arvio  in - 
tilaitoksen päälöksistä 

Arviointilaitoksen  päätökseen olla myön-
tämättä terminaal inhoitajan laadunhal  I intajär-
jestelmälle sertifikaattia  saa hakea oikaisua 
arviointilaitokselta  30  päivän kuluessa pää-
töksen tiedoksisaannista. Päätökseen ei saa 
hakea muutosta valittamalla. Päätökseen  on 

 liitettävä oikaisuvaatimusosoitus. Oi-
kaisuvaatimus  on  käsiteltävä viipymättä. 

Arviointilaitoksen oikaisumenettelyssä  an-
tamasta päätöksestä saa valittaa hallinto- 
oikeuteen  sen  mukaan kuin hallintolainkäyt-
tölaissa säädetään. 

Arviointilaitoksen  päätöstä laadunhallinta-
järjestelmän sertifioimatta jättämisestä nou-
datetaan, joi Ici oikaisuvaatimuksen käsittele-
vä viranomainen  tai valitusviranomainen  toi-
sin määrää.  

27 § 

Voimaanlulo-ja  siirtVmäsäännös  

Tämä laki tulee voimaan  I  päivänä tammi-
kuuta  2005. 

Terminaalinhoitajan  on  perustettava laa-
dunhallintajärjestelmä  5  päivään helmikuuta 

 2005  mennessä  ja laadunhallintajärjestelmä 
 on sertifloitava  viimeistään  5  päivänä helmi-

kuuta  2006. 

S 

S  



Toimintansa harjoittamiseksi äskettäin pe-
rustetulla terminaalilla  on  oltava  6 §:ssä  tar-
koitettu tilapäinen toimintalupa kolmen kuu-  

kauden kuluessa terminaalin toiminnan aloit-
tamisesta. 

Helsingissä  21  päivänä joulukuuta  2004  

Tasavallan Presidentti 

TARJA HALONEN  

Liikenne-  ja viestintäministeri  Leena Luhianen  

.  
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1411/2004  

Liikenne-  ja  viestintäministeriön  asetus 
eräiden irtolastialusten turvallisesta lastaamisesta  ja lastin  purkamisesta 

Annettu  1-lelsingissä 30  päivänä joulukuuta  2004  

Liikenne-  ja viestintäministeriön  päätöksen mukaisesti säädetään eräiden irtolastialusten 
turvallisesta lastaamisesta  ja lastin  purkamisesta  21  päivänä joulukuuta  2004  annetun  lain 
(1206/2004)  nojalla:  

l  

Soveltamisala  

Tätä asetusta sovelletaan eräiden irtolas-
tialusten turvallisesta lastaamisesta  ja lastin 

 purkamisesta annetun  lain (1206/2004), jäI-
jempänä iriolasti/aki,  2 §:n 1  momentissa 
tarkoitettuihin irtolastialuksiin  ja  suomalai-
siin terminaaleihin.  

2 

Iriolastialuksen ioiminnal/iseen  soveltuvuu- 
teen liittyvät vaatimukset 

Terminaalinhoitajan  on  varmistettava irto-
lastialusten toiminnallinen soveltuvuus ki  in-
teän irtolastin lastaamiseen tai  lastin  purka-
miseen siten, että irtolastialukset ovat seu-
raavien vaatimusten mukaisia:  

1) aluksen lastiruumat  ja  niiden luukut ovat 
riittävän suuria  ja  suunniteltu sellaisiksi, että 
kiinteää irtolastia voidaan lastata, ahtaa, 
trimmata  ja  purkaa tyydyttävällä tavalla;  

2) aluksen lastiruumien luukuissa  on tun-
nistenumero,  jota  käytetään lastaus-  ja lastin-
purkusuunnitelmissa;  nämä numerot ovat sel-
laisessa paikassa sekä  sen  kokoisia  ja värisiä, 

 että terminaalin lastaus-  ja lastinpurkulaitteis
-ton  käyttäjä näkee  ja  tunnistaa ne helposti;  

3) aluksen lastiruumien luukut, luukkujen 
käyttöjärjestelmät  ja turvalaitteet  ovat hyväs-
sä toimintakunnossa,  ja  niitä käytetään  vain 

 niille varattuun tarkoitukseen;  
4) jos  kallistumisesta ilmoittavat merkkiva

-lot on  asennettu, ne testataan  ja  niiden toi-
mintakuntoisuus todetaan ennen lastaamisen 

 tai  lastin  purkamisen aloittamista;  

5) jos  aluksella  on  oltava hyväksytty  lasta-
uslaskin,  tämä laite  on sertifloitu  ja sillä  pys-
tytään tekemään rasituslaskelmia lastaamisen 

 tai  lastin  purkamisen aikana;  
6) kuljetuskoneisto  ja apukoneisto  ovat hy-

vässä toimintakunnossa;  ja  
7) aluksen kiinnittämisessä  ja ankkuroimi-

sessa  käytettävä kansilaitteisto  on  toiminta- 
valmiudessa sekä hyvässä järjestyksessä  ja 

 kunnossa.  

3 

Term  maalin soveltuvuuteen liittyvät vaati- 
mukset 

Kiinteää irtolastia saa lastata  tai  purkaa 
 vain  sellaisesta irtolastialuksesta, joka voi 

kiinnittyä turvallisesti lastaus-  tai purkulait-
teen  viereen, kun otetaan huomioon  veden 

 syvyys satamapaikalla, aluksen suurin sallittu 
 koko, ki innitysjärjestelyt,  aluksen laitasuoja

-us,  turvallinen pääsy satamaan sekä mandol-
liset esteet lastaamiselle  ja lastin  purkamisel-
le. 

Terrninaalin lastaus-  ja purkulaitteiston  on 
 oltava asianmukaisesti sertifloitu,  se on  pi-

dettävä toimintakunnossa asiaankuuluvien 
säännösten  ja  standardien mukaisesti  ja  sitä 
saa käyttää  vain  pätevä  ja  tarvittaessa sertifi-
oitu henkilökunta. 

Terminaalin henkilökuntaa  on  koulutettava 
kaikissa irtolastialusten turvallista lastaamis

-ta ja lastin  purkamista koskevissa asioissa 
työntekijöiden vastuualucen mukaisesti. 

Lastaamiscen  ja lastin purkamiscen  osallis-
tuvan henkilökunnan  on  saatava käyttöönsä 

 ja  heidän  on  käytettävä henkilönsuojaimia, 
minkä lisäksi heidän  on levättävä  tarpeeksi  

fl  
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väsymyksestä aiheutuvien onnettomuuksien 
välttämiseksi. 

Terminaalissa työskentelyä varten laadit
-mun käsikirj  aan  on sisällytettävä irtolastilain 

3 §:n 3  kohdassa tarkoitetun BLU-
säännöstön liitteen  1  kohdassa  1.2  luetellut 
satamaa  ja  terminaalia koskevat tiedot.  Ter-
minaal inhoitajan tai terminaal inedustajan on 

 annettava tällaiset käsikirjat sellaisen irtolas-
tialuksen päällikön käyttöön, joka käyttää 
kyseistä terminaalia kiinteän irtolastin  las-
taamiseen  tai  purkamiseen.  

4  

Aluksen päällikön tiedonantotehtävät 

Aluksen päällikön  on  annettava terminaalin 
edustajalle aluksen arvioitu saapumisaika sa-
taman edustal  le  mandollisimman aikaisessa 
vaiheessa  ja ajanmukaistettava  ilmoitusta 
tarvittaessa. 

Aluksen saapumisaikaa koskevassa ilmoi-
tuksessa aluksen päällikön  on  annettava  ter-
minaalille  seuraavat tiedot:  

I)  aluksen nimi, kutsumerkki,  IMO- 
numero, lippu, kotisatama;  

2) aluksen lastaus-  tai lastinpurkusuunni-
telma,  jossa ilmoitetaan  lastin  määrä,  lastin 

 jakautuminen ruumittain, lastaus-  tai  lastin-
purkujärjestys  sekä jokaisella lastauskerralla 
lastattava  tai  purettava määrä  lastin  purkami-
sen jokaisessa vaiheessa;  

3) aluksen syväys  sen  saapuessa  ja  ehdotet-
tu lähtösyväys;  

4) painolastin  ottoon  tai painolastin  pois-
toon käytettävä aika;  

5) aluksen kokonaispituus  ja  suurin leveys 
sekä lastiruuman, johon lasti lastataan  tai  jos-
ta lasti puretaan, pituus mitattuna keulanpuo-
leisen lastiluukun etumaisesta kehyksestä pe-
ränpuoleisen lastiluukun taaimmaiseen ke-
hykseen;  

6) etäisyys vesiviivasta ensimmäiseen lasti-
luukkuun, johon lastia lastataan  tai  josta sitä 
puretaan,  ja  etäisyys aluksen kyljestä lasti-
luukkuun;  

7) aluksen laskuportaiden sijainti;  
8) aluksen suurin korkeus vedenpinnasta;  
9) yksityiskohtaiset tiedot mandollisista 

lastinkäsittelylaitteista  ja  niiden suorituste
-hosta;  

10) kiinnitysköysien  määrä  ja  tyyppi;  
11) erityistarpeet, kuten  lastin trimmausta 

ja  vesipitoisuuden jatkuvaa mittausta koske-
vat tiedot;  

12) yksityiskohtaiset tiedot tarvittavista 
korjauksista, jotka voivat viivyttää aluksen 
satamaan tuloa, lastaamisen  tai lastinpurka-
misen  aloittamista  tai  aluksen lähtöä lastaa-
misen  tai lastinpurkamisen  jälkeen;  ja  

13) muut alusta koskevat tiedot, joita  ter-
minaali  pyytää.  

5  

Aluksen päällikön selonottoveivollisuus 

Aluksen päällikön  on  varmistettava ennen 
lastaamista, että  hän  on  saanut irtolastilain  3 
§:n 2  kohdassa tarkoitetun vuoden  1974  SO-
LAS-yleissopimuksen liitteen  VI  luvun  2.2 
säännössä edellytetyt lastiticdot  ja  tarvittaes-
sa kiinteän irtolastin orninaispainoilmoituk

-sen.  Nämä tiedot  on  esitettävä lastiselvi-
tyslomakkeessa BLU-säännöstön liitteen  5  
mukaisesti.  

6  

Aluksen päällikön tehtävät lastaamisenja 
 lastin  purkamisen yhteydessä 

Ennen lastaamista  tai  lastin  purkamista  ja 
sen  aikana aluksen päällikön  on  varmistetta-
va, että:  

1) lastin lastaamista  tai  purkamista sekä 
painolastiveden poistamista  tai  ottoa valvoo 
aluksen päällystöön kuuluva henkilö;  

2) lastin ja painolastiveden  sijoitusta seura-
taan  koko lastaus-  tai lastinpurkuprosessin 

 aikana  sen  varmistamiseksi, etteivät aluksen 
rakenteet rasitu liikaa;  

3) alus pidetään suorassa,  ja jos  sitä  on kaI-
listettava  toiminnallisista syistä, kallistuma 
pidetään mandollisimman pienenä;  

4) alus  on  lujasti kiinnitetty ottaen paikalli-
set sääolosuhteet  ja sääennustcet  asianmukai-
sesti huomioon  

5) aluksella  on  tarpeeksi päällystöä  ja  mie-
histöä kiinnitysköysien säätämiseksi  tai 

 muuhun normaali-  tai hätätilanteeseen  ja  että 
aluksen miehistöllä  on  riittävät lepoajat vä-
symyksen välttämiseksi; 



6) terminaalin edustajalle tiedotetaan sel-
laisista  lastin trimmausta  koskevista vaati-
muksista, joiden  on  oltava  BC-säännöstön 
(IMO Code of Safe Practice for Solid Bulk 
Cargoes, myyntinumero IMO-260E)  mukai-
set;  

7) terminaalin edustajalle tiedotetaan aluk-
sen painolastin vähentämistä  tai painolastin 

 ottoa sekä  lastin lastaus-  tai purkunopeutta 
 koskevista yhdenmukaisuusvaatimuksista se-

kä mandollisesta poikkeamisesta painolastin 
vähentämistä  ja painolastin  ottoa koskevasta 
suunnitelmasta taikka muista asioista, jotka 
voivat vaikuttaa  lastin lastaamiscen  tai  pur- 
kam iseen;  

8) painolastivettä  vähennetään lastaussuun-
nitelmassa sovitulla nopeudella niin, että vet-
tä ci tulvi satamalaiturille  tai viereiscen  aluk-
seen;  jos painolastivettä ci  ole käytännöllistä 
poistaa kokonaan ennen lastaamisen  trim-
mausvaihetta,  aluksen päällikön  on  sovittava 
terminaalin edustajan kanssa lastaamisen 
keskeyttämisestä  ja  näiden keskeytysten kes-
tosta;  

9) terminaalin edustajan kanssa  on  sovittu 
 sateen tai  muun säänmuutoksen sattuessa to-

teutettavista toimenpiteistä,  jos  lasti voi 
muuttua vaaralliseksi kyseisen säänmuutok

-sen  yhteydessä;  
10) aluksen ollessa satamassa tulityötä saa 

aluksessa  tai  sen  läheisyydessä tehdä ainoas-
taan terminaalin edustajan luvalla  ja  toimi- 
valtaisen viranomaisen vaatimusten mukai-
sesti;  

11) lastaamista  tai  lastin  purkamista  ja 
 aluksen tilaa lastaamisen  tai  lastin  purkami-

sen viimeisissä vaiheissa valvotaan tarkasti;  
12) terminaalin edustajalle ilmoitetaan vä-

littömästi,  jos lastaamisesta  tai  lastin  purka-
misesta  on  aiheutunut vahinkoa  tai  vaarallisia 
tilanteita  jos  vahingon  tai  vaarallisen tilan-
teen aiheutuminen  on  todennäköistä;  

13) terminaalin edustajalle ilmoitetaan, 
milloin  lastin  lopullinen trimmaus  on  aloitet-
tava, jotta kuljetinjärjestelmä voidaan pysäyt-
tää;  

14) lastin  purkaminen aluksen kustakin  las-
tiruumasta  aluksen oikealta puolelta perästä 
keulaan katsottuna tapahtuu yhdcnmukaisesti 
vasemmalta puolelta tapahtuvan  lastin  pur-
kamisen kanssa, jotta väItetään aluksen ra-
kenteen vääntyminen;  ja  

15) kun painolastia otetaan yhteen  tai  use-
ampaan lastiruumaan, otetaan huomioon, että 
lastiruumasta voi purkautua tulenarkaa höy-
ryä  ja  että varotoimiin ryhdytään ennen kuin 
tulityön tekeminen sallitaan näiden lastiruu

-mien  vierellä  tai  yläpuolella.  

7  

Terminaalin edustajan  tiedonantotehtävät  

Terminaalin edustajan  on  annettava seu-
raavat tiedot aluksen päällikölle:  

I) satamapaikan  nimi, jossa lastaaminen  tai 
 lastin  purkaminen tapahtuu,  ja  arvio sata-

maan kiinnittymiseen  ja lastaamisen  tai  lastin 
 purkamisen loppuun saattamiseen kuluvasta 

ajasta;  
2) lastaus-  tai lastinpurkulaitteiston  ominai-

suudet, mukaan luettuna terminaalin nimelli-
nen lastaus-  tai purkamisnopeus,  käytettävien 
lastaus-  ja purkamislinjojen  määrä sekä kun-
kin lastauserän lastaamiseen kuluva aika  tai 
lastinpurkamisessa  kuhunkin vaiheeseen ku-
luva aika;  

3) satamapaikan  tai  laiturin ominaisuudet, 
joista päällikön  on  tiedettävä, kuten kiintci

-den  ja  liikkuvien esteiden, aluksen laitasuoji
-en, pollarien  ja kiinnitysjärjestelmien  sijainti;  

4) veden vähimmäissyvyys satamapaikalla 
ja tulo-ja lähtöväylillä;  

5) veden  tiheys satamapaikalla;  
6) suurin pystysuora etäisyys vesirajan  ja 

lastiruuman  lastiluukkujen  tai kehysten  välil-
lä  sen  mukaan, kumpi näistä  on lastaamisessa 
tai lastinpurkamisessa  olennainen, sekä aluk-
sen enimmäiskorkeus;  

7) kulkutiet  ja  muut sisäänpääsyä koskevat 
järjestelyt;  

8) kumpi aluksen kylki  on satamapaikkaa 
 vasten;  

9) suurin sallittu nopeus laituria lähestyttä-
essä sekä hinaajien saatavuus, niiden tyyppi 

 ja paaluvetovoima;  
10) lastin  eri erien lastausjärjestys sekä 

muut rajoitukset,  jos  lastia ei ole mandollista 
lastata aluksen kannalta sopivassa järjestyk-
sessä  tai  sopivaan lastiruumaan;  

Il) lastattavan lastin  ominaisuudet, joista 
voi olla vaaraa  sen  joutuessa kosketuksiin 
muun  lastin  tai  lastin jäämien  kanssa alukses-
sa;  

fl 
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12) etukäteistietoja  ehdotetusta lastaami-
sesta  tai  lastin  purkamisesta taikka muutok-
sista lastaus-  tai lastinpurkusuunnitelmiin; 

13) onko terminaalin lastaus-  tai lastinpur-
kulaitteisto  kiinteä vai onko  sen  liikkumista 
rajoitettu;  

14) tarvittavat kiinnitysköydet;  
15) ilmoitus epätavallisista kiinnitysjärjes-

telyistä:  
16) painolastin  oton  tai poiston  mandolliset 

rajoitukset;  
17) suurin toimivaltaisen viranomaisen  sal- 

lima  syväys;  ja  
18) muut tcrminaaliin liittyvät tiedot, joita 

aluksen päällikkö pyytää. 

Iriolastia/uksen  ja  terininaalin  väliset  mene!- 
te/vi  

Kiinteää irtolastia kuijettavien irtolastialus
-ten lastaamiseen  ja lastin  purkamiseen sovel-

letaan seuraavia menettelyja:  
1)  ennen kiinteän irtolastin lastaamista  tai 

 purkamista aluksen päällikön  on  sovittava 
terminaalin edustajan kanssa lastaus-  tai  las-
tinpurkusuunnitelmasta,  jossa varmistetaan, 
että:  

a) alukseen kohdistuvat leikkausvoimat  ja 
taivutusmomentit  eivät yhtä sallittuja rajoja 
lastaamisen  ja lastinpurkamisen  aikana;  

b) lastaus-  tai lastinpurkusuunnitelmassa 
 otetaan huomioon lastaamis-  tai  lastin pur-

kamistoimenpiteiden  tahti, määrä  ja  aste;  
c) lastaus-  tai lastinpurkusuunnitelmassa 

 otetaan huomioon aluksen lastaamisen  tai 
lastinpurkamisen  nopeus, kaatojen määrä  ja 
painolastin poistumis-  tai ottamiskapasiteetti; 

2) lastaus- tai lastinpurkusuunnitelma on 
 laadittava BLU-säännöstön liitteen  2  mukai-

sesti,  ja  siinä  on  oltava kyseisen irtolastialuk
-sen  IMO-numero; aluksen päällikön  ja  ter-

minaalin edustajan  on ahlekirjoituksillaan 
 vahvistettava hyväksyvänsä suunnitelman;  

3)  aluksen päällikön  ja  terminaalin edusta-
jan  on valmisteltava  ja  hyväksyttävä kaikki 
lastaus-  tai lastinpurkusuunnitelmaan  tehtä-
vät muutokset, jotka jommankumman osa-
puolen mielestä voivat vaikuttaa aluksen  tai 

 miehistön turvallisuuteen  ja  jotka esitetään 
tarkistettuna suunnitelmana:  

4) lastaus-  ja lastinpurkusuunnitelma ja 
 mandolliset hyväksytyt tarkistetut suunnitel-

mat säilytetään aluksessa  ja  terminaalissa 
kuuden kuukauden ajan;  

5) ennen lastaamisen  tai  lastin  purkamisen 
aloittamista aluksen päällikön  ja  terminaalin 
edustajan  on  täytettävä  ja  allekirjoitettava 
aluksen  ja  sataman  välisen tarkistuslista 
BLU-säännöstön  liitteessä  4  olevien ohjeiden 
mukaisesti:  ja  

6) lastaamisen  tai  lastin  purkamisen päätyt-
tyä aluksen päällikön  ja terminaahin  edusta-
jan välisessä kirjallisessa sopimuksessa  on 

 vahvistettava, että aluksen lastaaminen  tai 
 lastin  purkaminen  on  suoritettu lastaamis-  tai 

lastinpurkusuunnitelman  ja  siihen mandolli-
sesti tehtyjen muutosten mukaisesti,  jos  ky-
seessä  on  lastin  purkaminen, kirjallisessa so-
pimuksessa tulee lisäksi olla maininta aluk-
sen  lastin  purkamisen yhteydessä mandolli-
sesti kärsimistä vaurioista  ja suoritetuista 

 korjauksista sekä siitä, että lastitilat  on  tyh-
jennetty  ja  puhdistettu aluksen päällikön vaa-
timusten mukaisesti. 

Terminaalin edustajan tehtävät lasiaamisen 
 ja lastin  purkamisen yhteydessä 

Ennen lastaamisen  tai  lastin  purkamisen 
aloittamista  ja  niiden aikana terminaalin 
edustajan tulee:  

I)  toimittaa aluksen päällikölle lastaami-
sesta  tai  lastin  purkamisesta vastuussa olevan 
terminaalin henkilökunnan  tai randinantajan 

 edustajan yhteystiedot  ja  tiedon yhteydenot-
toa koskevista menettelyistä, jotta aluksen 
päällikkö voi olla heihin yhteydessä;  

2) toteuttaa kaikki varotoimet, joilla välte-
tään alukselle lastaus-  tai lastinpurkulaitteis-
tosta  aiheutuvat vahingot,  ja  ilmoittaa aluk-
sen päällikölle mandollisesti syntyneestä va-
hingosta;  

3) varmistaa, että alus pidetään suorassa,  ja 
jos  sitä  on kallistettava  toiminnallisista syis-
tä, kallistuma pidetään mandollisimman pie-
nenä;  

4) varmistaa, että aluksen kunkin lastiruu
-man  perästä keulaan katsottuna oikeanpuo-

leisen osan lastinpurkaminen tapahtuu yh- 



denmukaisesti vasemmanpuolcisen  osan  las-
tinpurkamisen  kanssa, jotta väitetään aluksen 
vääntyminen;  

5) ilmoittaa aluksen päällikölle,  jos  lasti  on 
 erittäin painavaa  tai  yksittäiset kuormat suu-

ria, jolloin rasitus saattaa kohdistua pienelle 
alalle aluksen rakenteessa ennen kuin lasti 
peittää säiliön kannen kokonaan;  jos  lastia 
voidaan pudottaa korkealta esteettä, tulee tä-
hän kiinnittää erityistä huomiota kunkin lasti-
ruuman lastaamisen alkuvaiheessa;  

6) varmistaa, että aluksen päällikön  ja  ter-
minaalin edustajan välillä vallitsee yksimieli-
syys lastaamisen  tai lastinpurkamiscn  kaikis-
ta vaiheista  ja  kaikista näkökohdista  ja  että 
aluksen päällikölle ilmoitetaan sovitun  lasta-
usnopeuden  muutoksista  ja  kunkin lastaus-
erän loppuun saattamisesta;  

7) kirjata lastattavan  tai  purettavan  lastin 
 paino  ja  sijoitus lastiruumassa  ja  varmistaa, 

että lastiruuman painorasitus ei poikkea sovi-
tusta lastaus-  tai lastinpurkusuunnitelmasta; 

8) varmistaa, että lastaamisen  tai  purkami-
sen aikana lasti trimmataan aluksen päällikön 
vaatimusten mukaisesti;  

9) varmistaa, että lähtösyväyksen  ja 
-viippauksen  saavuttamiseen tarvittava  lastin 

 määrä  on  sellainen, että kuljetinjärjestelmä 
saadaan ajettua tyhjäksi lastaamisen päätyt-
tyä; tätä tarkoitusta varten terminaalin edus-
taja ilmoittaa aluksen päällikölle terminaalin 
kuljetinjärjestelmän nimellisvetoisuuden  ja 

 vaatimukset kuljetinjärjestel  män tyhj entämi-
sestä lastaamisen  päätyttyä  

10) lastin  purkamisen yhteydessä ilmoittaa 
aluksen päällikölle. kun käytettävien lasti  n-
purkulinjojen  määrää aiotaan lisätä  tai  vähen-
tää,  ja  milloin lastinpurkaminen arvioidaan  

saatavan päätökseen kustakin lastiruumasta; 
 ja 

Il)  varmistaa, että aluksen ollessa satama  s - 
sa tulityötä ci  tehdä aluksessa  tai  sen lähc 

 syydessä muuten kuin aluksen päällikön ln 
 valla ja toimivaltaisen viranomaiscn asetta-

mien  ehtojen mukaisesti.  

10  

Selvitys valvonnan tuloksista 

Merenkulkulaitoksen  tulee toimittaa Eu - 
roopan yhteisöjen komissiolle joka  kolmas 

 vuosi selvityksen irtolastilain  ja  tämän ase-
tuksen säännösten noudattamista koskevan 
valvonnan tuloksista. 

Selvityksen tulee sisältää arvio irtolastilain 
 I §:ssä  tarkoitetussa irtolastidirektiivissä sää-

dettyjen irtolastialusten  ja terminaalien  välis-
tä yhteydcnpitoa  ja  yhteistyötä koskevien 
yhdenmukaistettujen menettelyjen toimivuu-
desta. 

Merenkulkulaitoksen  on  toimitettava selvi-
tys komissiolle selvityksen kattamaa kolmen 
kalenterivuoden pituista kautta seuraavan 
vuoden huhtikuun  30  päivään mennessä.  Me-
renkulkulaitoksen on  toimitettava ensimmäi-
nen selvitys komissiolle vuonna  2008.  

Il  § 

Voimaantulo  

Tämä asetus tulee voimaan  I päwänä  tam-
mikuuta  2005.  

.  

S  
Helsingissä  30  päivänä joulukuuta  2004  

Liikenne-  ja viestintäministeri  Leena Luhianen 

Hallitussihtccri  Pekka Kouhia 
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