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Viite: Ilunisliengen  turvallisuudesta me- 	 Hänv.:  Regel  24  i kap.  II  och regel  11  

	

rellä vuonna  1960  tehdyn kansain- 	 i kap.  V  av Internationella kon- 

	

välisen yleissopimuksen  III  lu- 	 ventionen om säkerhet för män- 

	

vun  24  sääntö  ja  V  luvun  11 	 niskoliv  till  sjöss,  1960,  samt 

	

sääntö sekä Meriteiden sääntöjen 	 regel  31  i Sjövägareglerna.  
31  sääntö.  

a) Kansainvälisillä matkoilla liikennöivässä, 
bruttovetoisuudeltaan  500 rekisteritonnin  ja  sitä 
suuremmassa kauppa-alukaessa tulee olla vähin- 
tään seuraavat hätäinerkit:  

12 laskuvarjorakettia; 
12 punavaioa (red lights); 
12 tähtirakettia; 
6 savumerkkilaitetta. 

b) Kansainvälisillä matkoilla liikennöivässä, 
bruttovetoisuudeltaan  alle  500  rekisteritonnin 
sekä jokaisessa Suomen rajojen sisäpuolella lii-
kennöivässä kauppa-aluksessa tulee olla  vähin- 
tään seuraavat hätämerkit:  

6 laskuvarjorakettia; 
6 punavaloa (red lights); 
6 tähtirakettia; 
3 savumerkkilaitetta. 
c) Bruttovetoisuudeltaan  150 rekisteritonnin 

tai  sitä pienelnmässä kauppa-aluksessa, jossa ei 
ole päivämerkinantolamppua, tulee edellä mai-
nittujen hätämerkkien lisäksi olla vähintään:  

1. 1 soilitulainppu tai 12 sinivaloa (blue lights), 
 jos  alus  on  katsastettu kansainväliseen liiken-

teeseen;  
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a) I  handelsfartyg med  en  bruttodräktighet 
av  500  registerton och däröver i internationell 

 fart  skall finnas minst följande nödsignaler:  
12  fallskärmsraketer;  
12  rödljus  (red lights); 
12  stjärnraketer;  

6  röksignaler.  

b) I  handelsfartyg i internationell  fart  med 
 en  bruttodräktighet understigande  500 register-

ton  och i varje handelsfartyg  I fart  inom Fin-
lands gränser skall finnas minst följande nöd-
signaler: 

6  fallskärmsraketer;  
6  rödljus  (red lights); 
6  stjärnraketer;  
3  röksignaler.  
c) I  handelsfartyg med  en  bruttodräktighet 

av  150  registerton eller mindre, där dagaignal-
lampa ej finnes, skall, förutom ovannämnda nöd-
signaler,  finnas:  

1. 1 blosslampa  eller  12  blåljus  (blue lights), 
 om fartyget besiktigats för internationell  fart; 
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2. 1 sothtulamppu tai 6 sinivaloa (blue lights), 
 jos  alus  on  katsastettu liikenteeseen Suomen ra-

jojen sisäpuolella.  
d) Matkustaja-alukseesa, jonka suurin pituus 

 on  vähintään  15  metriä,  ja lastialuksessa,  jonka 
suurin pituus  on  vähintään  20  metriä, jotka lii-
kennöivät ainoastaan sisäisillä kulkuvesillä, tu-
lee olla vähintään seuraavat hätämerkit:  

3 mcrkin.antorakettia; 
3 punavaloa (red lights); 
1 soihtulamppu tai 3 sinivaloa (blue lights); 

 sekä matkustaja-aluksessa, jonka suurin pituus 
 on  alle  15  metriä,  ja lastialuksessa,  jonka suu-

rin pituus  on  alle  20  metriä, lukuun ottamatta 
ainoastaan satama-alueilla liikennöiviä aluleeia, 
tulee olla ainakin  

1 soihtulamppu; tai 
3 sinivaloa (blue lights); tai 
3 merkinantorakettia. 
e) Miehitetyssä proomussa  ja  miehitetyssä 

kelluvassa esineessä, silloin kun niitä hinataan 
muualla kuin sisäisillä kulkuvesillä, tulee olla  
d)  momentissa mainitut hätämerkit. 

Pyrotekniiset hätämerkit  on  uusittava vähin-
tään joka  24  kuukausi. Merikelpoisuudenkat-
sastaja voi kuitenkin, harkintansa mukaan, lait-
teiden erikoisrakenteen (pelti-  tai snuovipäälli-
set)  ja  erityisen hyvän kunnon perusteella pi-
dentää laitteiden kelpoisuusaikaa enintään seu-
raavaan merikelpoisunden katsastukseen.  

2. 1 blosslampa  eller  6  blåljus  (blue lights), 
 om fartyget besiktigats för  fart  inom Finlands 

gränser.  
d) I  passagerarfartyg med  en atörsta  längd 

av minst  15 meter  och i lastfartyg med  en 
 största längd av minst  20 meter  i  fart  endast 

i inre farvatten skall finnas minst följande 
nödsignaler:  

3  signalraketer;  
3 rödijus (red lights); 
1 blosslampa  eller  3  blåljus  (blue lights); 

 samt i passagerarfartyg med  en  längd  under-
stigande  15 meter  och i laatfartyg med  en  längd 
understigande  20 meter,  med undantag av far-
tyg i trafik endast inom hamnområde, skall 
finnas åtminstone  

1 blosslanipa;  eller  
3  blåljus  (blue lights);  eller  
3  signalraketer.  
e) I  bemannad pråm och bemannat flytande 

föremål,  då  dessa bogseras aiinorstädes  än  i 
inre farvatten, skall finnas  de  i  moment d) 

 nämnda nödsignalerna.  
De pyrotekniska  signalerna skall förnyas minst 

var  24  månad. Nautisk besiktuingsinan  må dock, 
 enligt förgottfinnade,  på  grundval av  signaler- 

sias specialkonstruktion (höljen av plåt eller 
plaat) och om  de  befinner sig i särskilt gott 
skick, förlänga signaleruas giltighetstid högst 

 till  följande nautiska besiktning.  

Pääjohtaja  
Generaldirektör Helge Jää8alo  
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