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MERITEIDEN SÄNTJEN  1972  VAATIMAT MUUTOKSET 
ALUSTEN  VALOIHIN  JA MERKKIKUVIOIHIN 

Meriteiden säänn5t,  1972,  astuessaan voimaan heinäkuun 
 15  päivänä  1977  klo  12.00,  aiheuttavat muutoksia alusten  valoil

-le  ja  merkkikuvioille asetettaviin  vaatimuksiin. 

Kaikkia uusien määräysten mukaisia valoja  ja  merkkiku-

vioita  voidaan ryhtyä käyttämään heti. Uusille  valoille  ja  nierk-

kikuvioille  on  määrätty päivät, jolloin niitä viimeistään  on 

 ryhdyttävä käyttämään.  

Osa  olemassa olevia aluksia koskevista vaatimuksista  on 

toteutettara sääntjen  astuessa voimaan. Näistä  on  tarkempi sel-

vitys jäljempänä. 

Vuonna  1981,  heinäkuun  15  päivänä, tulee voimaan lisäk-
si määräyksiä, jotka koskevat valojen  valovoiman  lisäystä, valo-

jen värin tarkempaa määrittelyä standardien mukaisesti  ja  valo-

jen  sektorien  muutoksia. 

Vuonna  1986,  heinäkuun  15  päivänä, tulee vielä voimaan 
määräyksiä, jotka koskevat yli  150  metrin pituisten alusten  mas

-tovalojen  uudelleen sijoituksia sekä kaikkien alusten masto-  ja 

 sivuvalojen  sijoittamista.  
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Heinäkuun  15  päivän  1977  jälkeen tulee alusten valojen 
 ja merkkikuvioiden  täyttää seuraavat, nykykäytännöstä poikkeavat 

vaatimukset: 

Kaikki alukset  

Sivuvalojen varjostimet  on rnaalattava himrneän  mustiksi. 

Kaikkien merkkikuvioiden värin  on  oltava  musta.  

Kaikki ympäri näköpiirin näkyvät valot, lukuunottamatta 

ankkurivaloja,  on  sijoitettava niin etteivät ne ole varjostettui- 

na  6  astetta enempää. 

Hinaajat  

Perävalon  yläpuolelle  on  sijoitettava keltaista valoa 

näyttävä hinausvalo, joka  on  muilta ominalsuuksiltaan perävalon 

kaltainen. 

Ruoppaajat  

Merkkikuvioiden  koot: 

- 	pallon halkaisijan  on  oltava vähintään  0,6  met- 
riä 

- 	kartion  kannan halkaisijan  on  oltava vähintään  

0,6  metriä  ja sen  korkeuden  on  oltava sama kuin 
halkaisijan 

- 	kaksoiskartio  muodostuu kandesta  em. kartiosta,  

joilla  on  yhteinen  kanta 

- 	merkkikuvioiden  etäisyyden toisistaan  on  oltava 

vähintään  1,5  metriä 

Valoilla  ja merkkikuvioilla  on  osoitettava mandollisuu-

det ruoppaajan sivuuttamiseen: 

- 	se  puoli,  jolta sivuutus  voi tapahtua: 

päivällä kaksi pystysuoraaui päällekkäin 

olevaa kaksoiskartiota 
- - 	yöllä kaksi pystysuoraan päällekkäin 

ympäri näköplirin näkyvää vihreää  va - 

1 oa 

- 	se  puoli,  jolta sivuutusta  ei voida suorittaa: 

päivällä kaksi pystysuoraan päällekkäin 

olevaa palloa  

S  
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yöllä kaksi pystysuoraan päällekkäin 

ympäri näköplirin näkyvää punista 

valoa  

Kala stusa lukset  

Useimmissa pituudeltaan vähintään  20  metrin aluksissa 

kalastusmerkkivalot  on  sijoitettava uudelleen. 

Laahuskalastusaluksen mastovalo  on  sijoitettava  kalas

-tusmerkkivalojen  (vihreä  ja  valkoinen) perä-  ja  yläpuolelle. 

Mastovalo  on  nyt pakollinen vähintään  50  metrin aluk- •  
Pun ea  lukse  t  

Purjealuksen tunnistamisvalojen  (punainen  ja  vihreä 

mastossa),  jos  ne ovat asennetut,  on  oltava ympäri näköpiirin 
näkyviä. 

Pääjohtaja 	 Jan-Erik Jansson  

• Merenkulkuosaston  päällikkö 

merenkulkuneuvos 	Oso Siivonen 
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DE  ÄNDRINGAR  1972 -ARS  SJÖVÄGSREGLER KRAVER 

 I FRAGA OM  FARTYGENS LJUS OCH SIGNALFIGURER 

e 

När  1972-års  sj5vägsregler  träder i kraft  den 15  juli 

 1977  klockan  12.00  medför  de  vissa ändringar  I  fråga om  de  krav, 

som ställs  på  fartygens ljus och signalfigurer.  

Man  kan börja använda omedelbart alla ljus och  signal- 
figurer  i enlighet med  de  nya reglerna. För  de  nya ljusen och  

• signalfigurerna har fastställts  datum,  när  de  senast bör tas i 
bruk. 

 En del  av kraven rörande existerande fartyg bör upp- 

fyllas i det reglerna träder i kraft. Härom följer  en  noggrannare 
utredning nedan.  

Den 15  juli  1981  träder ytterligare  I  kraft regler rö-

rande ökning av ljusstyrkan,  standardenlig  närmare  definition  av 

husens färg och ändringar av ljussektorerna.  

Den 15  juli  1986  träder ytterligare i kraft regler, rö-

rande omplacering av  3ver  150  meter  långa fartygs toppljus samt 

placering av samtliga fartygs topp- och sidoljus.  
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Efter  den 15  juli  1977  bör fartygens ljus och signalfi-
gurer fylla följande från  praxis  avvikande krav: 

Samtliga fartyg  

Sidoijusens  skärmar bör målas i  en matt  svart  ton. 

 Alla signalfigurers färg bör vara svart. 

Samtliga ljus som syns över hela horisonten, med undan-

tag för ankarljusen, bör placeras  så,  att  de  inte avskärmats mer 

 än 6 grader.  

Bogserbåtar  

Ovanför  akterijuset  bör placeras ett gult  bogserljus, 

 som för andra egenskapers  del är  lik akterljuset. 

Mudderverk  

Signalfigurernas dimensioner: 

klotdiametern bör vara  mInst  0,6 meter 

- 	konbasens  diameter  bör minst vara  0,6 meter  

och dess höjd bör vara lika som dess  diameter 

- 	romben bildas av två  förenämnda  koner med ge- 

mensam  bas 

- 	signalfigurernas avstånd från varandra bör vara  

mInst  1,5 meter 

Genom ljusen och signalfigurerna bör anges möjligheter-

na att passera  mudderverket: 

- 	på den  sida  passerandet  kan ske:  

på  dagen två romber lodrätt ovanom 

varandra  
- - 	om natten två lodrätt ovanom varandra 

placerade gröna ljus som syns över 

hela horisonten  

- 	på den  sida där  passerandet  inte kan ske:  

på  dagen två klot lodrätt ovanom 

varandra  

- 	om natten två lodrätt ovanom varandra 

placerade röda ljus som syns över hela 

horisonten  
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Fiskefartyg  

På de  flesta över  20 meter  långa fiskefartygen bör sig-

nailjusen omplaceras. 

Toppljuset  på trålfiskefartyg  bör placeras akterom och 

ovanför fiskesignalijusen (grönt och vitt). 

Toppijuset  är nu  obligatoriskt för minst  50 meters far- 

tyg. 

Segelfarty  

Segelfartygens igenkänningsljus (rött och grönt i masten) 

bör, om  de  förs, synas över hela horisonten. 

Generaldirektör 	Jan.Erjk Jansson 

Chefen för sjöfartsavdelningen 

sjöfartsrådet 	Oso Siivonen 

KD  20/77/101 
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