
TIEDOTUSLEHTI nro  16/31.8.2004  

ALUKSESTA ENNEN SATAMAAN SAAPUMISTA ANNETTA  VAT TURVATIEDOT 

Merenkulkulaitos  antoi  28.6.2004  määräykset aluksesta ennen satamaan saapumista annettavista 
turvatiedoista. Nämä määräykset liittyvät eräiden alusten  ja  niitä palvelevien satamarakenteiden 
turvatoimistaja turvatoimien valvonnasta aimettuun lakiin  (485/2004)  ja SOLAS-yleissopimuksen 
liitteen  uuteen  X1-2  lukuun. 

Merenkulkulaitoksen  28.6.2004  antamia määräyksiä  on  muutettu siten, että turvatiedot annetaan 
jatkossa pääsääntöisesti Portnet-järjestelmän kautta.  Jos  tietojen toimittaminen Portnet-
järjestelmään ei ole mandollista, ne voidaan toimittaa faksilla Merenkulkulaitoksen siihen 
tarkastusyksikköön, jonka alueella olevaan satamaan alus aikoo  ensin  saapua. 

Lisäksi Merenkulkulaitoksen määräysten  2 §:n 1  momentin  5  kohtaa täsmennettiin vastaamaan 
 SOLAS-yleissopimuksen liitteen  XI-2  luvun  9  säännön sanamuotoa. 

Muutoin Merenkulkulaitoksen määräyksien sisältö säilyy muuttumattomana. 

Tulli hoitaa aluskohtaisen turvatodistuksen tietojen tarkastuksen  ja  hyväksymisen aluksen 
käydessä suomalaisessa satamassa. 

Merenkulkulaitoksen  uudet määräykset tulevat voimaan  1.9.2004. 

Meriturvallisuusjohtaja 	 Jukka  Häkämies 
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MERENKULKULAITOS 	MÄÄRÄYS 	 Antopäivä:  30.8.2004 
Dnro:  1893/30/2004 

Sisältöalue: 	 Aluksesta ennen satamaan saapumista annettavat turvatiedot 

Säädösperusta: 	Laki eräiden alusten  ja  niitä palvelevien satamarakenteiden 
turvatoimistaja turvatoimien valvormasta  (485/2004) 13 §  

Voimassaoloaika: 	1.9.2004 -  toistaiseksi 

Kumoaa määräyksen: 	Merenkulkulaitoksen määräykset aluksesta ennen satamaan saapumista 
annettavista turvatiedoista  28.6.2004 Dnro 1582/30/2004 

MERENKULKULAITOKSEN  MÄÄRÄYKSET 
ALUKSESTA ENNEN SATAMAAN SAAPUMISTA ANNETTA  VISTA 

 TUR VATIEDOISTA  

Annettu Helsingissä  30  päivänä elokuuta  2004 

Merenkulkulaitos  on  päättänyt eräiden alusten  ja  niitä palvelevien satamarakenteiden 
turvatoimistaja turvatoimien valvonnasta annetun  lain (485/2004) 13 §:n  nojalla: 

Näissä määräyksissä tarkoitetaan  SOLAS-yleissopimuksella  vuoden  1974  kansainvälistä 
yleissopimusta ihmishengen turvallisuudesta merellä (SopS  11/1981),  sellaisena kuin  se on 

 muutettuna  ja  Suomessa täytäntöön pantuna. 
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Aluksen, johon sovelletaan  SOLAS-yleissopimusta ja ISPS -säännöstöä  ja  joka aikoo 
kansainvälisessä liikenteessä saapua Suomen satamaan,  tai  sen  valtuutetun edustajan,  on 
Merenkulkulaitoksen  hyväksymällä tavalla:  

1) ilmoitettava aluksen nimi,  IMO-numeroja  kansallisuus;  
2) vahvistettava, että aluksella  on  voimassa oleva  tai  väliaikaisesti voimassaoleva kansainvälinen 

turvatodistus  ja  ilmoitettava todi stuskirjan antanut toimivaltainen elin;  
3) ilmoitettava aluksen paraikaa noudattama turvataso;  
4) ilmoitettava turvataso,  jota  alus  on  noudattanut kymmenen edeltävän satamarakenteessa 

käynnin aikana;  
5) ilmoitettava erityisistä  tai lisäturvatoimenpiteistä,  joihin alus  on  ryhtynyt  4  kohdassa 

tarkoitettuna aikana, jolloin  sillä  on  ollut aluksen  ja  sataman vuorovaikutusta;  
6) vahvistettava, että riittäviä turvatoimia  on  ylläpidetty alusten välisessä toiminnassa  4  kohdassa 

tarkoitettuna aikana;  
7) ilmoitettava aluksen ensimmäisen käyntisataman nimi  ja  arvioitu satamaantuloaika; sekä  
8) ilmoitettava aluksen muut käyntisatamat Suomessa. 

.  



Tiedot  on  toimitettava Merenkulkulaitokselle:  
a) vähintään  24  tuntia etukäteen;  tai 
b) viimeistään silloin, kun alus lähtee edellisestä satamasta,  jos matkan  kesto  on  alle  24  tuntia; 

 tai 
c) heti kun käyntisatama tiedetään,  jos  se  ei ole tiedossa  tai  jos  se  muuttuu  matkan  aikana.  
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Aluksen  tai  sen  valtuutetun edustajan  on  lähetettävä  2 §:ssä  mainitut tiedot valtakunnalliseen 
Portnet-j ärj estelmään. 

Jos  tietojen toimittaminen Portnet-järjestelmään ei ole mandollista,  on  aluksen  tai  sen  valtuutetun 
edustajan lähetettävä  2 §:ssä  mainitut tiedot faksilla Merenkulkulaitoksen siihen tarkastus-
yksikköön, jonka alueella olevaan satamaan alus aikoo  ensin  saapua, seuraavasti:  

I)  Saaristomeren tarkastusyksikkö (Pohjanlanden  ja  Suomenlanden satamat välillä Merikarvia-
Förby/Särkisalo): faksi  020 448 6144; 

S 2)  Suomenlanden tarkastusyksikkö (Suomenlanden satamat välillä Hanko—Hamina): 
faksi  0204484111; 

3) Pohjanlanden tarkastusyksikkö (Pohjanlanden satamat välillä Kristiinankaupunki —Tornio): 
faksi 020 448 7325;  sekä  

4) Järvi-Suomen tarkastusyksikkö (sisävesien satamat): faksi  020 448 3859. 
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Nämä määräykset tulevat voimaan  1  päivänä syyskuuta  2004.  
Näillä määräyksillä kumotaan Merenkulkulaitoksen  28  päivänä kesäkuuta  2004  antamat 

määräykset aluksesta ennen satamaan saapumista annettavista turvatiedoista (Dnro  1582/30/2004).  

Helsingissä  30  päivänä elokuuta  2004 

S  
Pääjohtaja 	 Markku Mylly 

Meriturvallisuusjohtaja 	 Jukka  Häkämies 
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