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Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi alusturvallisuu-
den valvonnasta annetun lain muuttamisesta

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi alus-
turvallisuuden valvonnasta annettua lakia.
Muutos liittyy pakollisesta katsastusjärjes-
telmästä säännöllisen ro-ro-alusliikenteen ja
suurnopeusmatkustaja-alusliikenteen turval-
lisen harjoittamisen varmistamiseksi 1999
annetun neuvoston direktiivin täytäntöön-
panoon. Lailla luotaisiin järjestelmä, jolla
alusturvallisuuden valvontaviranomaiset tar-
kastavat Suomen satamiin tai satamista sään-
nöllisesti liikennöivät ro-ro-matkustaja-
alukset ja suurnopeusmatkustaja-alukset en-
nen liikennöinnin aloittamista ja myöhemmin
säännöllisin väliajoin. Alukset tarkastettaisiin
riippumatta siitä, minkä lipun alla ne purjeh-
tivat. Ennen liikennöinnin aloittamista suori-
tettavat perustarkastukset olisi suoritettava
myös laivanisännän ja lippuvaltion osalta.
Tarkastuksia suorittaessaan alusturvallisuu-
den valvontaviranomaisen olisi toimittava
yhteistyössä sellaisen toisen Euroopan unio-

nin jäsenvaltion hallinnon kanssa, jonka sa-
tamaan tai satamasta ro-ro-matkustaja-alus
tai suurnopeusmatkustaja-alus harjoittaa
säännöllistä liikennettä.

Säännölliselle ro-ro-matkustaja-
alusliikenteelle ja suurnopeusmatkustaja-
alusliikenteelle asetettaisiin tiettyjä turvalli-
suusvaatimuksia. Uutena vaatimuksena olisi
muun muassa, että alus on varustettava mat-
katietojen tallentimella. Jos suoritetuissa tar-
kastuksissa todetaan, että alus ei täytä asetet-
tuja vaatimuksia, aluksen liikennöinti tulisi
estää. Pääosa direktiivin täytäntöönpanoon
tarvittavista säännöksistä ehdotetaan sisälly-
tettäväksi omana lukunaan alusturvallisuuden
valvonnasta annettuun lakiin. Tarkemmat
säännökset ehdotetaan annettaviksi valtio-
neuvoston asetuksella.

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan mah-
dollisimman pian sen jälkeen, kun se on hy-
väksytty ja vahvistettu.

—————
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YLEISPERUSTELUT

1. Nykyt i la ja ehdotetut muutokset

Alusturvallisuuden valvonnasta annetussa
laissa (370/1995) säädetään alusturvallisuutta
koskevien säännösten ja määräysten noudat-
tamisen valvonnasta. Tämän lain nojalla on
annettu asetus ulkomaisten alusten tarkastuk-
sesta Suomessa (325/1997). Mainitulla ase-
tuksella on pääosin pantu täytäntöön alustur-
vallisuutta, saastumisen ehkäisemistä ja alus-
ten asumis- ja työskentelyolosuhteita koske-
vien kansainvälisten standardien soveltami-
sesta yhteisön satamia käyttäviin ja jäsen-
maiden lainkäyttövaltaan kuuluvilla vesillä
purjehtiviin aluksiin (satamavaltioiden
suorittama valvonta) annettu neuvoston
direktiivi 95/21/EY. Ulkomaisten alusten
tarkastuksesta Suomessa annetun asetuksen
nojalla Suomen valvontaviranomaisen on
vuosittain tarkastettava ainakin 25 prosenttia
Suomen satamissa vuosittain käyvistä
ulkomaisista aluksista. Alusturvallisuuden
valvonnasta annetun lain 5 §:n 2 momentin
mukaan merenkulkulaitoksen alusturvalli-
suusasioita hoitavan yksikön päällikkö ja
hänen määräämänsä virkamies ovat
mainitussa laissa tarkoitettuja valvontaviran-
omaisia.Kotimaisten alusten katsastuksista ja tar-
kastuksista ja niiden perusteella annettavista
todistus- ja turvallisuuskirjoista puolestaan
säädetään alusten katsastuksista annetussa
asetuksessa (1123/1999), joka on annettu me-
rilain (674/1994) sekä aluksista aiheutuvan
vesien pilaantumisen ehkäisemisestä annetun
lain (300/1979) nojalla.

Euroopan yhteisön neuvosto antoi 29 päi-
vänä huhtikuuta 1999 direktiivin 1999/35/EY
pakollisesta katsastusjärjestelmästä säännöl-
lisen ro-ro-alusliikenteen ja suurnopeusmat-
kustaja-alusliikenteen turvallisen harjoittami-
sen varmistamiseksi, jäljempänä tarkastusdi-
rektiivi. Direktiivin tarkoituksena on Euroo-
pan yhteisön satamiin tai satamista harjoitet-
tavan säännöllisen ro-ro-matkustaja-

alusliikenteen ja suurnopeusmatkustaja-
alusliikenteen turvallisuuden lisääminen sää-
tämällä liikenteen harjoittamisen edellytyk-
sistä sekä jäsenvaltioiden oikeudesta osallis-
tua tällaisessa liikenteessä sattuneiden me-
rionnettomuuksien tutkintaan. Direktiivi
kohdistuu kaikkiin säännöllisessä liikentees-
sä oleviin ro-ro-matkustaja-aluksiin ja suur-
nopeusmatkustaja-aluksiin lipusta riippumat-
ta.

Tarkastusdirektiivin tarkoituksena on luoda
järjestelmä, jolla sellaiset Euroopan yhteisön
jäsenvaltiot, joiden satamiin tai satamista
säännöllinen liikennöinti tapahtuu, tarkasta-
vat alukset ennen liikennöinnin aloittamista
ja myöhemmin säännöllisin väliajoin. Tar-
kastusten tuloksista ilmoitetaan laivanisän-
nälle kirjallisesti. Jos tarkastusdirektiivin
vaatimuksia ei täytetä, aluksen liikennöinti
tulee estää.

Tarkastusdirektiivissä asetetaan säännölli-
selle ro-ro-matkustaja-alusliikenteelle ja
suurnopeusmatkustaja-alusliikenteelle tietty-
jä vaatimuksia. Ensinnäkin aluksella tulee ol-
la voimassa olevat lippuvaltion antamat to-
distus- ja turvallisuuskirjat ja aluksen tulee
täyttää Kansainvälisessä merenkulkujärjes-
tössä (IMO) hyväksytyt soveltuvat turvalli-
suusvaatimukset, erityisesti ihmishengen tur-
vallisuudesta merellä vuonna 1974 tehdyn
kansainvälisen yleissopimuksen (SopS
11/1981), jäljempänä SOLAS-yleissopimus,
vaatimukset. Lisäksi aluksen tulee täyttää
hyväksytyn luokituslaitoksen muun muassa
aluksen rungolle asettamat vaatimukset.
Aluksessa tulee olla matkatietojen tallennin.
Jos ro-ro-matkustaja-alus liikennöi alueella,
jolla sovelletaan määrättyjen Luoteis-
Euroopan ja Itämeren satamien välillä tapah-
tuvassa tai näihin satamiin suuntautuvassa
säännöllisessä kansainvälisessä reittiliiken-
teessä liikennöivien ro-ro-matkustaja-alusten
vakavuuden erityisvaatimuksista tehtyä so-
pimusta (SopS 20/1997), sen tulee olla mai-
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nitun sopimuksen vaatimusten mukainen. Li-
säksi eräät IMO:n suositusluontoiset päätös-
lauselmat saatetaan pakottaviksi säännöksiksi
tarkastusdirektiivin kautta.

Lisäksi tarkastusdirektiivin tarkoituksena
on antaa jäsenvaltioille, joita asia huomatta-
vassa määrin koskee, oikeus suorittaa me-
rionnettomuuksien tutkinta tai osallistua sii-
hen, jos onnettomuus tapahtuu direktiivin
tarkoittamassa liikenteessä.

Tarkastusdirektiivissä säännellyt menette-
lyt tulevat lippuvaltioiden suorittamien alus-
ten katsastusten ja tarkastusten sekä niiden
perusteella annettavien todistus- ja turvalli-
suuskirjojen ja toisaalta satamavaltioiden
suorittamien ulkomaisten alusten tarkastusten
lisäksi.

Suomessa nykyisin voimassa olevissa
säännöksissä ei säädetä tarkastusdirektiivin
mukaisista tarkastuksista, joita Suomi niin
sanotun isäntävaltion ominaisuudessa joutuu
direktiivin mukaisesti suorittamaan. Lainsää-
däntömme ei myöskään sisällä säännöksiä di-
rektiivin tarkoittamasta liikennöinnin estämi-
sestä. Direktiivin panemiseksi täytäntöön
tarvitaan siten muutoksia Suomen lainsää-
däntöön.

Pääosa tarkastusdirektiivin täytäntöön-
panoon tarvittavista säännöksistä ehdotetaan
sisällytettäviksi omana lukunaan alusturvalli-
suuden valvonnasta annettuun lakiin. Tar-
kemmat säännökset ehdotetaan annettaviksi
valtioneuvoston asetuksella. Ehdotettu uusi
luku sisältäisi säännökset luvun sovelta-
misalasta, ennen liikennöinnin aloittamista
aluksella suoritettavista sekä laivanisäntien ja
lippuvaltioiden osalta suoritettavista tarkas-
tuksista, tarkastuksista liikennöinnin aikana,
yhteistoiminnasta eri isäntävaltioiden ja aluk-
sen lippuvaltion kesken, liikennöinnin estä-
misestä sekä valtuutussäännöksen tarkempi-
en säännösten antamiselle.

Onnettomuuksien tutkinnasta säädetään
onnettomuuksien tutkinnasta annetussa laissa
(373/1985) ja asetuksessa (79/1996). Tarkas-
tusdirektiivin onnettomuuksien tutkintaa
koskevat säännökset on tarkoitus sisällyttää
edellä mainittuun onnettomuuksien tutkintaa
koskevaan lainsäädäntöön.

2. Esityksen vaikutukset

2.1. Taloudelliset vaikutukset

Esityksellä ei ole merkittäviä valtiontalou-
dellisia vaikutuksia. Esityksen johdosta va-
rustamoille aiheutuu lisäkustannuksia sekä
uusista vaatimuksista että suoritettavista tar-
kastuksista. Matkatietojen tallenninta koske-
va vaatimus on uusi myös Suomen meren-
kulkuelinkeinon kannalta. Matkatietojen tal-
lentimien asentaminen olemassa oleviin
aluksiin on huomattavasti kalliimpaa kuin
asentaminen uusiin aluksiin. Matkatietojen
tallentimen asentamisen olemassa oleviin
aluksiin arvioidaan maksavan noin 1 miljoo-
na markkaa.

2.2. Organisaatio- ja henkilöstövaikutuk-
set

Esitykseen sisältyvät tarkastusvelvollisuu-
det aiheuttavat merenkulkulaitokselle lisätyö-
tä, mutta tämä työ pystytään hoitamaan ole-
massa olevien henkilöresurssien puitteissa.

3. Asian valmiste lu

Esitys on valmisteltu merenkulkulaitoksen
esityksen pohjalta virkatyönä liikenne- ja
viestintäministeriössä. Merenkulkulaitoksen
esityksestä on pyydetty lausunto merenkul-
kualan työnantaja- ja työntekijäjärjestöiltä,
joita on myös kuultu esityksen jatkovalmiste-
lussa.

4. Riippuvuus kansainvälis istä so-
pimuksista ja velvoi tteista

Ehdotettu laki ja sen nojalla annettava ase-
tus liittyvät pakollisesta katsastusjärjestel-
mästä säännöllisen ro-ro-alusliikenteen ja
suurnopeusmatkustaja-alusliikenteen turval-
lisen harjoittamisen varmistamiseksi annetun
neuvoston direktiivin täytäntöönpanoon. Di-
rektiivin onnettomuuksien tutkintaa koskevat
säännökset on tarkoitus sisällyttää onnetto-
muuksien tutkintaa koskevaan lainsäädän-
töön.
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YKSITYISKOHTAISET PERUSTELUT

1. Lakiehdotuksen perustelut

2 §. Määritelmät. Pykälään ehdotetaan li-
sättäviksi ne tarkastusdirektiivin 2 artiklassa
olevat määritelmät, joita tarvitaan laissa ja
jotka eivät jo sisälly lain 2 §:n määritelmiin.

4 a luku. Säännöllisen ro-ro-matkustaja-
alusliikenteen ja suurnopeus-
matkustaja-alusliikenteen tur-
vallisuuden varmistaminen

17 a §. Luvun soveltamisala. Ehdotettu lu-
vun soveltamisala vastaa tarkastusdirektiivin
3 artiklan 1 kohdassa määriteltyä sovelta-
misalaa. Lukua sovellettaisiin kaikkiin ro-ro-
matkustaja-aluksiin ja suurnopeusmatkustaja-
aluksiin, joilla harjoitetaan säännöllistä lii-
kennettä Suomen satamiin tai satamista riip-
pumatta siitä, minkä lipun alla alukset pur-
jehtivat. Lukua sovellettaisiin kaikkiin kan-
sainvälisiin merimatkoihin ja kotimaan mat-
koihin eräiden kotimaan matkoilla liiken-
nöivien matkustaja-alusten turvallisuudesta
annetun asetuksen (1307/1999) 5 §:ssä tar-
koitetun A-luokan alueella. A-luokan alue
tarkoittaa merialueita, joilla alus kulkee yli
20 meripeninkulman päässä rantaviivasta.
Tarkastusdirektiivin 3 artiklan 2 kohdan mu-
kaan sen säännöksiä voitaisiin soveltaa myös
sellaisiin aluksiin, jotka harjoittavat kotimaan
liikennettä alle 20 meripeninkulman päässä
rantaviivasta. Tällainen liikenne sekä sisä-
vesiliikenne ehdotetaan lakiesityksessä kui-
tenkin jätettäväksi luvun soveltamisalan ul-
kopuolelle, koska olisi kohtuutonta ja epä-
käytännöllistä vaatia tällaisessa liikenteessä
olevia aluksia noudattamaan kaikkia direktii-
vin vaatimuksia.

17 b §. Perustarkastukset aluksilla. Pykälä
vastaa tarkastusdirektiivin 4 artiklaa. Siinä
ehdotetaan säädettäväksi perustarkastuksesta.

Perustarkastus tarkoittaa sitä, että ennen
säännöllisen liikenteen aloittamista ro-ro-
matkustaja-aluksella tai suurnopeusmatkusta-
ja-aluksella suoritetaan alkutarkastus, johon
sisältyy muun muassa sen tarkastaminen, että
aluksella on kaikki lippuvaltion myöntämät
asiaankuuluvat, voimassa olevat todistuskir-
jat. Kansainvälisillä matkoilla liikennöivien
alusten on täytettävä SOLAS-yleissopimuk-
sen vaatimukset. Perustarkastuksessa tarkas-
tetaan myös, että alus on katsastettu IMO:n
katsastusohjeiden mukaisesti. Tarkastuksessa
katsotaan, että aluksen runko, pää- ja apu-
koneisto sekä sähköiset ja automaattiset lait-
teet on rakennettu ja pidetty kunnossa hyväk-
sytyn laitoksen tai lippuvaltion hallinnon sa-
manarvoisiksi hyväksymissä säännöissä mää-
ritettyjen luokitusstandardien mukaisesti. Pe-
rustarkastuksessa on myös tarkastettava, että
alus on varustettu matkatietojen tallentimella.
Lisäksi olisi tarkastettava, että suomalainen
ro-ro-matkustaja-alus ja muun sopimusvalti-
on lipun alla purjehtiva ro-ro-matkustaja-alus
on määrättyjen Luoteis-Euroopan ja Itämeren
satamien välillä tapahtuvassa tai näihin sata-
miin tai näistä satamista suuntautuvassa
säännöllisessä kansainvälisessä reittiliiken-
teessä liikennöivien ro-ro-matkustaja-alusten
vakavuuden erityisvaatimuksista tehdyn so-
pimuksen vaatimusten mukainen.

17 c §. Perustarkastukset laivanisäntien ja
lippuvaltioiden osalta. Pykälä vastaa tarkas-
tusdirektiivin 5 artiklaa. Ehdotuksen mukaan
valvontaviranomaisen on alusten lisäksi tar-
kastettava myös laivanisäntien toimenpiteitä,
jotta 17 b §:n säännöksiä ja tarkastusdirektii-
vin liitteen I mukaisia laivanisäntien toimia
koskevia erityisvaatimuksia noudatetaan.
Liitteessä I tarkoitettu laivanisäntien huoleh-
timisvelvollisuus kohdistuu sekä aluksen
päällikön toimiin että aluksen kuntoon ja
matkustajien turvallisuuteen.

Ehdotuksen mukaan valvontaviranomaisen
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on tarkastettava myös, että laivanisännät
suostuvat etukäteen siihen, että Euroopan yh-
teisön jäsenvaltiot, joiden satamaan tai sata-
masta ro-ro-matkustaja-alus tai suurnopeus-
matkustaja-alus harjoittaa säännöllistä lii-
kennettä, ja sellaiset muut Euroopan yhteisön
jäsenvaltiot, joita asia merkittävässä määrin
koskee, saavat suorittaa merionnettomuuksi-
en tutkinnan tai osallistua siihen. Lisäksi lai-
vanisännän on suostuttava siihen, että onnet-
tomuudessa osallisena olleen aluksen matka-
tietojen tallentimesta saatavat tiedot ovat
edellä mainittujen tahojen käytettävissä.

Valvontaviranomaisen tarkastusvelvoittei-
siin kuuluu ehdotuksen mukaan myös tarkas-
taa, että muun kuin Euroopan yhteisön jäsen-
valtion lipun alla purjehtivan aluksen lippu-
valtio on hyväksynyt laivanisännän edellä
mainitun sitoumuksen täyttää tämän pykälän
vaatimukset.

17 d §. Erityiset perustarkastukset. Pykälä
vastaa tarkastusdirektiivin 6 artiklaa. Sen
mukaan valvontaviranomaisen olisi ennen
säännöllisen liikennöinnin aloittamista suori-
tettava aluksen tarkastus tarkastusdirektiivin
liitteiden I ja III mukaisesti. Kuten edellä on
todettu, liite I sisältää laivanisäntiä koskevia
erityisvaatimuksia, joiden mukaan laivan-
isäntien on huolehdittava tietyistä aluksen
päällikköön, itse alukseen ja matkustajien
turvallisuuteen liittyvistä asioista. Liite III
puolestaan sisältää säännöksiä erityistarkas-
tuksissa noudatettavista menettelyistä. Sen
mukaisesti erityistarkastuksissa on varmistet-
tava, että erityisesti aluksen rakennetta, osas-
toimista ja vakavuutta, koneistoa ja sähkö-
laitteita, lastausta, vakavuutta, palosuojelua,
matkustajien enimmäismäärää, hengenpelas-
tuslaitteita ja vaarallisten aineiden kuljetta-
mista, radioliikennettä ja navigointia koske-
via lakisääteisiä vaatimuksia noudatetaan.
Nämä erityistarkastukset olisi suoritettava
valvontaviranomaisen asettaman enintään
yhden kuukauden määräajan kuluessa 17 b ja
17 c §:ssä tarkoitetuista perustarkastuksista
laskettuna.

17 e §. Erityissäännöksiä tarkastuksista.
Säännös vastaa tarkastusdirektiivin 7 artik-
laa. Pykälän mukaan aikaisemmat tarkastuk-
set olisi otettava huomioon, jotta velvollisuu-
det eivät kävisi laivanisännille liian raskaiksi.
Ro-ro-matkustaja-alukset ja suurnopeusmat-

kustaja-alukset olisi vapautettava tarkastuk-
sista, jos muilla samankaltaisilla reiteillä lii-
kennöintiä varten on vahvistettu, että ne täyt-
tävät tämän asetuksen tarkoittamat turvallista
liikennöintiä koskevat vaatimukset. Lisäksi
korvaaviin aluksiin olisi sovellettava 3 mo-
mentissa tarkoitettuja erityisjärjestelyjä.

17 f §. Säännölliset erityistarkastukset ja
muut tarkastukset. Pykälä vastaa tarkastusdi-
rektiivin 8 artiklaa. Pykälässä ehdotetaan
säädettäväksi liikennöinnin aloittamisen jäl-
keen säännöllisin väliajoin suoritettavista
tarkastuksista ja tarkastuksista, joita on suori-
tettava, kun liikennöinnin olosuhteissa tapah-
tuu merkittäviä muutoksia. Valvontaviran-
omaisen olisi kerran 12 kuukaudessa suori-
tettava tarkastusdirektiivin liitteen III mukai-
nen erityistarkastus ja aluksen ollessa liiken-
teessä erityistarkastus, jossa tarkastettaisiin
riittävä määrä tarkastusdirektiivin liitteissä I,
III ja IV tarkoitetuista seikoista sen varmis-
tamiseksi, että alus täyttää liikennöintiä kos-
kevat turvallisuusvaatimukset. Liite IV sisäl-
tää ohjeelliset suuntaviivat säännöllisen lii-
kennöinnin aikana tehtäviä tarkastuksia var-
ten.

Pykälän 2 momentissa ehdotetaan säädet-
täväksi erityistarkastuksista, joita on
pääsääntöisesti tehtävä joka kerta, kun ro-ro-
matkustaja-alukselle tai suurnopeusmatkusta-
ja-alukselle tehdään huomattavia korjaus-,
muutos-, tai muuntamistöitä tai kun aluksen
laivanisäntä tai lippu vaihtuu tai alus siirre-
tään toiseen luokkaan. Erityistarkastukset
olisi tehtävä tarkastusdirektiivin liitteen III
mukaisesti.

Jos säännöllisin väliajoin suoritettavissa
tarkastuksissa havaitaan sellaisia puutteita,
jotka aiheuttavat liikennöinnin estämi-
sen 17 h §:n mukaisesti, olisi laivanisännän
korvattava kaikki tarkastuksiin liittyvät kus-
tannukset.

17 g §. Yhteistoiminta isäntävaltioiden ja
aluksen lippuvaltion kesken. Pykälä vastaa
tarkastusdirektiivin 11 artiklan 2 ja 4 kohtaa,
13 artiklan 1 ja 5 kohtaa sekä 14 artiklaa. Sen
mukaan valvontaviranomaisen olisi tarkas-
tuksia suorittaessaan tehtävä yhteistyötä
muiden isäntävaltioiden sekä aluksen lippu-
valtion hallintojen kanssa. Jos 2 §:n 13 koh-
dassa tarkoitetun vapautuskirjan asianmukai-
suutta koskee erimielisyys eri isäntävaltioi-
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den kesken, on erimielisyys pykälän 2 mo-
mentin mukaisesti ratkaistava ennen erityisen
perustarkastuksen suorittamista. Ehdotetun 3
momentin mukaan valvontaviranomaisen on
myös varmistettava, että aluksen lippuvaltio
ottaa huomioon Suomen mahdolliset liiken-
nerajoitukset ennen suurnopeussäännöstön
mukaisen liikennöintiluvan myöntämistä.

17 h §. Liikennöinnin estäminen. Pykälä
vastaa tarkastusdirektiivin 10 artiklaa. Sään-
nöksessä annettaisiin valvontaviranomaisille
alusturvallisuuden valvontalain 14 §:ssä sää-
dettyjen aluksen pysäyttämistä koskevien
valtuutuksien lisäksi valtuutus tehdä päätös
ro-ro-matkustaja-aluksen tai suurnopeusmat-
kustaja-aluksen säännöllisen liikennöinnin
estämisestä tietyissä tapauksissa.

Ensinnäkin liikennöinti tulisi estää, jos val-
vontaviranomainen ei 17 b tai 17 c §:ssä tar-
koitetuissa perustarkastuksissa pysty varmis-
tamaan, että alus täyttää mainituissa sään-
nöksissä tarkoitetut vaatimukset. Liikennöin-
ti tulisi estää myös siinä tapauksessa, et-
tä 17 d §:ssä tarkoitetuissa erityisissä perus-
tarkastuksissa ja 17 f §:ssä tarkoitetuissa
säännöllisissä erityistarkastuksissa havaitaan
sellaisia puutteita, joista aiheutuu välitön
vaara ihmishengelle, alukselle, sen laivaväel-
le tai matkustajille. Samoin liikennöinti tulisi
estää, jos vaarallisten tai merta pilaavien ai-
neiden aluskuljetuksiin liittyvistä ilmoitus-
velvollisuuksista annetun asetuksen
(869/1994), soveltuvin osin aluksen miehi-
tyksestä, laivaväen pätevyydestä ja vahdinpi-
dosta annetun asetuksen (1256/1997) ja ro-
ro-matkustaja-alusten turvallisuusjohtamises-
ta annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o
3051/95, sellaisena kuin se on muutettuna
komission asetuksella (EY) N:o 179/98,
säännösten noudattaminen todetaan laimin-
lyödyksi siten, että siitä aiheutuu välitön vaa-
ra ihmishengelle, alukselle, sen laivaväelle
tai matkustajille. Ulkomaisen aluksen osalta
liikennöinnin estäminen tulisi kysymykseen
vielä siinä tapauksessa, että aluksen lippuval-
tio ei ole neuvotellut valvontaviranomaisen
kanssa asioissa, jotka liittyvät alukselle
myönnetyn vapautuskirjan asianmukaisuu-
teen ja suurnopeusalukselle myönnettyyn
liikennöintilupaan.

Jos ro-ro-matkustaja-alus tai suurnopeus-
matkustaja-alus jo liikennöi säännöllisesti

Suomen satamaan tai satamasta ja tämän lu-
vun tarkoittamissa tarkastuksissa havaitaan
sellaisia tässä pykälässä tarkoitettuja puuttei-
ta, jotka eivät aiheuta välitöntä vaaraa ihmis-
hengelle, alukselle, sen laivaväelle tai mat-
kustajille, valvontaviranomaisen on ehdote-
tun 2 momentin mukaan vaadittava lai-
vanisäntää korjaamaan puutteet viipymättä
tai asetetun määräajan kuluessa. Valvontavi-
ranomaisen olisi vielä tarkastettava, että
puutteet on korjattu tyydyttävällä tavalla. Jos
puutteita ei ole korjattu, valvontaviranomai-
sen olisi tehtävä päätös aluksen liikennöinnin
estämisestä.

Ehdotetun 3 momentin mukaan valvontavi-
ranomaisen on kirjallisesti ilmoitettava lai-
vanisännälle päätöksestä, jolla liikennöinti on
estetty. Päätös on myös perusteltava.

17 i §. Suunnittelu hätätilanteiden varalle.
Pykälä vastaa direktiivin liitännäistoimenpi-
teitä käsittelevän 13 artiklan 4 kohtaa. Sen
mukaisesti valvontaviranomaisen on huoleh-
dittava, että ro-ro-matkustaja-aluksen tai
suurnopeusmatkustaja-aluksen laivanisäntä
ylläpitää valmiusjärjestelmää koskevaa
suunnittelua aluksilla sattuvien hätätilantei-
den varalta.

17 j §. Tarkemmat säännökset ro-ro-mat-
kustaja-alusten ja suur-nopeusmatkustaja-
alusten turvallisuuden varmistamisesta. Py-
kälään ehdotetaan otettavaksi valtuutus sää-
tää valtioneuvoston asetuksella tarkemmin
eräistä ehdotetussa luvussa tarkoitetuista asi-
oista.

Asetuksella olisi tarpeen säätää valvontavi-
ranomaisen ilmoitusvelvollisuuksista, joista
tarkastusdirektiiviin sisältyy säännöksiä.
Muun muassa direktiivin 9 artiklan mukaan
isäntävaltioiden on viipymättä ilmoitettava
laivanisännälle suoritettujen tarkastusten tu-
loksista.

Asetuksella säädettäisiin myös tarkastuk-
sissa noudatettavista menettelyistä ja tarkas-
tuksiin osallistujista. Direktiivin 11 artiklassa
on säännöksiä tarkastuksissa noudatettavista
menettelyistä ja siitä, mitkä tahot osallistuvat
tarkastuksiin. Artiklan 2 kohdan mukaan eri-
tyistarkastukset on suoritettava yhteistyössä
mahdollisen toisen isäntävaltion tarkastajien
kanssa. Artiklan 3 kohdan mukaisesti valvon-
taviranomainen voi pyydettäessä suorittaa
tarkastuksen toisen isäntävaltion puolesta tai
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pyytää tätä suorittamaan tarkastuksen omasta
puolestaan. Myös lippuvaltion hallinnon
edustaja on artiklan 4 kohdan mukaan kutsut-
tava erityistarkastukseen, jos laivanisäntä sitä
pyytää. Kun erityisiä perustarkastuksia ja
säännöllisiä erityistarkastuksia suunnitellaan,
on isäntävaltion artiklan 5 kohdan mukaan
otettava aluksen liikennöinti- ja huoltoaika-
taulu huomioon. Nämä direktiivin säännökset
on tarkoitus sisällyttää asetukseen.

Tarkastusdirektiivin 11 artiklan 6 kohta si-
sältää lisäksi tarkastuskertomusta koskevan
säännöksen. Myös tarkastuskertomuksesta
säädettäisiin tarkemmin asetuksella.

Myös hätätilanteiden varalle varmistautu-
misesta säädettäisiin tarkemmin asetuksella.

Tarkastusdirektiivin 11 artiklan 7 kohdan
mukaan komissiolle on ilmoitettava, jos isän-
tävaltioiden välillä on erimielisyyttä perus-
tarkastuksia koskevien säännösten soveltami-
sesta. Tätä koskeva säännös on tarkoitus ot-
taa asetukseen.

Direktiivin 15 artiklan mukaan niille yhtei-
sön ulkopuolisille maille, jotka joko lippuval-
tiona tai isäntävaltion tavoin ovat vastuussa
direktiivin soveltamisalaan kuuluvista aluk-
sista, on ilmoitettava direktiivin vaatimuksis-
ta. Vastaava säännös otettaisiin asetukseen.

Vielä asetuksella säädettäisiin matkatieto-
jen tallentimista. Direktiivin 4 artiklan 1
kohdan d alakohta sisältää säännöksen mat-
katietojen tallentimista.

19 §. Oikaisuvaatimuksen ja muutoksen-
haun vaikutus päätökseen. Pykälää ehdote-
taan muutettavaksi siten, että siihen lisätään
tarkastusdirektiivin 10 artiklan 3 kohdan mu-
kainen säännös, jonka mukaan oikaisuvaati-
muksen tekeminen tai valitus ei estäisi ro-ro-
matkustaja-aluksen tai suurnopeusmatkusta-
ja-aluksen liikennöinnin estämistä koskevan
päätöksen täytäntöönpanoa, ellei oikaisupää-

töksen tekijä tai valitusviranomainen toisin
määrää.

2. Tarkemmat säännökset

Tarkemmat tarkastusdirektiivin täytän-
töönpanoa koskevat säännökset on tarkoitus
antaa valtioneuvoston asetuksella. Asetus-
luonnos on esityksen liitteenä.

3. Voimaantulo

Laki ehdotetaan tulevaksi voimaan mah-
dollisimman pian sen jälkeen, kun se on hy-
väksytty ja vahvistettu.
Lakiehdotuksen 17 b — 17 d §:ssä tarkoitetut
perustarkastukset on suoritettava viimeistään
1 päivänä heinäkuuta 2002 sellaisen ro-ro-
matkustaja-aluksen tai suurnopeusmatkusta-
ja-aluksen osalta, joka lain voimaantullessa
liikennöi säännöllisesti Suomen satamaan tai
satamasta.

Ro-ro-matkustaja-alus ja suurnopeusmat-
kustaja-alus on tarkastusdirektiivin mukaan
varustettava matkatietojen tallentimella vii-
meistään 1 päivänä helmikuuta 2003. SO-
LAS-yleissopimuksen V lukuun joulukuussa
2000 hyväksytyllä muutoksella vastaava vaa-
timus on otettu SOLAS-yleissopimukseen.
Tästä johtuen joillain aluksilla tullaan matka-
tietojen tallennin vaatimaan mahdollisesti jo
ennen 1 päivää helmikuuta 2003. Ajankohta
määräytyy aluksen katsastusjakson mukaan
ja aikaisin ajankohta on heinäkuussa 2002.
Näin ollen lain 17 b §:n 1 momentin 4 kohtaa
on sovellettava, jollei SOLAS-
yleissopimuksesta johdu aikaisempia päivä-
määriä, 1 päivästä helmikuuta 2003.

Edellä esitetyn perusteella annetaan Edus-
kunnan hyväksyttäväksi seuraava lakiehdo-
tus:
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Lakiehdotus

Laki

alusturvallisuuden valvonnasta annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan alusturvallisuuden valvonnasta 17 päivänä maaliskuuta 1995 annetun lain

(370/1995) 2 ja 19 §, sellaisena kuin niistä on 19 § laissa 1251/1997, sekä
lisätään lakiin uusi 4 a luku seuraavasti:

2 §

Määritelmät

Tässä laissa tarkoitetaan:
1) alusturvallisuudella aluksen merikelpoi-

suutta, aluksen turvallista käyttöä ja turvalli-
seen käyttöön liittyviä johtamisjärjestelyjä,
laivanisännän turvallisuusjohtamisjärjestel-
mää sekä aluksista aiheutuvan vesien pilaan-
tumisen ehkäisemistä;

2) kotimaan liikenteellä liikennettä koti-
maan satamien välillä sekä risteilyalusliiken-
nettä, jossa alus lähtee suomalaisesta sata-
masta ja palaa takaisin suomalaiseen sata-
maan;

3) laivanisännällä sellaista aluksen omista-
jaa tai koko aluksen vuokraajaa, joka joko
yksinään tai yhdessä toisten henkilöiden
kanssa käyttää tosiasiallista määräämisvaltaa
aluksen alusturvallisuuteen liittyvissä kysy-
myksissä; laivanisäntään rinnastetaan tässä
laissa sellainen henkilö, joka sopimuksen pe-
rusteella tai muutoin tosiasiallisesti hoitaa
aluksen alusturvallisuuteen liittyviä kysy-
myksiä;

4) tarkastusdirektiivillä pakollisesta katsas-
tusjärjestelmästä säännöllisen ro-ro-
alusliikenteen ja suurnopeusmatkustaja-
alusliikenteen turvallisen harjoittamisen

varmistamiseksi annettua neuvoston direktii-
viä 1999/35/EY;

5) SOLAS-yleissopimuksella vuoden 1974
kansainvälistä yleissopimusta ihmishengen
turvallisuudesta merellä (SopS 11/1981), sel-
laisena kuin se on 29 päivänä huhtikuuta
1999;

6) non-SOLAS-direktiivillä matkustaja-
alusten turvallisuussäännöistä ja

-määräyksistä annettua neuvoston direktii-
viä 98/18/EY;

7) ro-ro-matkustaja-aluksella meriliiken-
teeseen yli 12 matkustajalle tarkoitettua mat-
kustaja-alusta, joka on suunniteltu siten, että
maantie- tai raideajoneuvojen ajokuormaus ja
-purkaminen on mahdollista;

8) suurnopeusmatkustaja-aluksella SO-
LAS-yleissopimuksen X luvun 1 säännössä
määriteltyä suurnopeusalusta, joka kuljettaa
enemmän kuin 12 matkustajaa;

9) matkustajalla jokaista muuta henkilöä
kuin:

a) aluksen päällikköä ja laivaväkeen kuulu-
via tai muita missä ominaisuudessa tahansa
alukseen toimeen otettuja tai siinä aluksen
lukuun työskenteleviä henkilöitä; ja

b) alle vuoden ikäisiä lapsia;
10) suurnopeusalussäännöstöllä suurno-

peusalusten kansainvälistä turvallisuussään-
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nöstöä, joka sisältyy Kansainvälisen meren-
kulkujärjestön (IMO) meriturvallisuuskomi-
tean 20 päivänä toukokuuta 1994 antamaan
päätöslauselmaan MSC.36 (63), sellaisena
kuin se on 29 päivänä huhtikuuta 1999;

11) säännöllisellä liikennöinnillä sarjaa
aluksella tehtäviä matkoja, joilla hoidetaan
kahden tai useamman saman sataman välistä
liikennettä, tai sarjaa matkoja, jotka alkavat
samasta satamasta kuin mihin ne päättyvät
ilman, että alus käy välillä muussa satamassa,
joko julkaistun aikataulun mukaisesti tai niin
säännöllisesti tai usein, että matkoista muo-
dostuu tunnistettavissa oleva järjestelmälli-
nen sarja;

12) todistuskirjoilla:
a) kansainvälisillä matkoilla liikennöivien

ro-ro-matkustaja-alusten ja suurnopeusmat-
kustaja-alusten osalta SOLAS-
yleissopimuksen nojalla annettuja turvalli-
suuskirjoja sekä asianmukaisia varusteluette-
loita ja tarvittaessa vapautuskirjoja ja liiken-
nöintilupia; sekä

b) kotimaan matkoilla liikennöivien ro-ro-
matkustaja-alusten ja suurnopeusmatkustaja-
alusten osalta non-SOLAS-direktiivin mu-
kaisesti annettuja turvallisuuskirjoja sekä
asianmukaisia varusteluetteloita ja tarvittaes-
sa vapautuskirjoja ja liikennöintilupia;

13) vapautuskirjalla SOLAS-
yleissopimuksen I luvun osan B 12 säännön a
kohdan vi alakohdan nojalla annettua todis-
tuskirjaa;

14) lippuvaltion hallinnolla sen valtion
toimivaltaisia viranomaisia, jonka lipun alla
ro-ro-matkustaja-aluksella tai suurnopeus-
matkustaja-aluksella on oikeus purjehtia;

15) isäntävaltiolla Euroopan yhteisön jä-
senvaltiota, jonka satamaan tai satamasta ro-
ro-matkustaja-alus tai suurnopeusmatkustaja-
alus harjoittaa säännöllistä liikennettä;

16) kansainvälisellä matkalla merimatkaa
Suomen satamasta Suomen ulkopuolella ole-
vaan satamaan tai päinvastoin;

17) kotimaan matkalla matkaa merialueilla
Suomen satamasta samaan tai toiseen Suo-
men satamaan;

18) luokituslaitosdirektiivillä alusten tar-
kastamiseen ja katsastamiseen valtuutettuja
laitoksia sekä merenkulun viranomaisten asi-
aan liittyviä toimia koskevista yhteisistä
säännöistä ja standardeista annettua neuvos-

ton direktiiviä 94/57/EY, sellaisena kuin se
on muutettuna komission direktiivillä
97/58/EY;

19) hyväksytyllä laitoksella laitosta, joka
on hyväksytty luokituslaitosdirektiivin 4 ar-
tiklan mukaisesti;

20) pätevällä tarkastajalla virkamiestä tai
muuta henkilöä, jonka jäsenvaltion toimival-
tainen viranomainen on asianmukaisesti val-
tuuttanut suorittamaan todistuskirjojen
myöntämiseen liittyviä katsastuksia ja tarkas-
tuksia ja joka täyttää tarkastusdirektiivin liit-
teessä V tarkemmin esitetyt pätevyyttä ja
riippumattomuutta koskevat vaatimukset.

4 a luku

Säännöllisen ro-ro-matkustaja-
alusliikenteen ja suurnopeusmatkustaja-

alusliikenteen turvallisuuden varmistaminen

17 a §

Luvun soveltamisala

Tätä lukua sovelletaan ro-ro-matkustaja-
aluksiin ja suurnopeusmatkustaja-aluksiin,
jotka liikennöivät säännöllisesti Suomen sa-
tamaan tai satamasta.

Tätä lukua ei kuitenkaan sovelleta sellaisiin
1 momentissa tarkoitettuihin aluksiin, jotka
liikennöivät pelkästään eräiden kotimaan
matkoilla liikennöivien matkustaja-alusten
turvallisuudesta annetun asetuksen
(1307/1999) 5 §:ssä tarkoitetun B-, C- tai D-
luokan alueella taikka Suomen sisävesillä.

17 b §

Perustarkastukset aluksilla

Ennen säännöllisen liikennöinnin aloitta-
mista ro-ro-matkustaja-aluksella tai suurno-
peusmatkustaja-aluksella valvontaviranomai-
sen on tarkastettava, että alus täyttää seuraa-
vat vaatimukset:

1) sillä on lippuvaltion hallinnon tai sen
puolesta toimivan hyväksytyn laitoksen
myöntämät voimassa olevat todistuskirjat;
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2) se on katsastettu todistuskirjojen myön-
tämistä varten yhdenmukaistetussa katsastus-
ja todistuskirjojen myöntämisjärjestelmässä
noudatettavista katsastusohjeista annetun
Kansainvälisen merenkulkujärjestön yleisko-
kouksen päätöslauselman A.746(18) liitteenä
olevien soveltuvien menettelyjen ja ohjeiden
mukaisesti, sellaisina kuin ne olivat 29 päi-
vänä huhtikuuta 1999, tai muiden vastaavien
menettelyjen mukaisesti;

3) se on hyväksytyn laitoksen säännöissä
tai lippuvaltion hallinnon samanarvoisiksi
hyväksymissä säännöissä täsmennettyjen
luokitusvaatimusten mukainen rungon, ko-
neiston sekä sähkö- ja hallintalaitteiden ra-
kentamisen ja kunnossapidon osalta;

4) se on varustettu matkatietojen tallenti-
mella.

Lisäksi on tarkastettava, että suomalainen
ro-ro-matkustaja-alus ja muun sopimusvalti-
on lipun alla purjehtiva ro-ro-matkustaja-alus
on määrättyjen luoteis-Euroopan ja Itämeren
satamien välillä tapahtuvassa tai näihin sata-
miin tai näistä satamista suuntautuvassa
säännöllisessä kansainvälisessä reittiliiken-
teessä liikennöivien ro-ro-matkustaja-alusten
vakavuuden erityisvaatimuksista tehdyn so-
pimuksen (SopS 20/1997) vaatimusten mu-
kainen.

17 c §

Perustarkastukset laivanisäntien ja lippuval-
tioiden osalta

Ennen säännöllisen liikennöinnin aloitta-
mista valvontaviranomaisen on tarkastettava,
että laivanisännät, jotka harjoittavat tai aiko-
vat harjoittaa säännöllistä liikennöintiä ro-ro-
matkustaja-aluksella tai suurnopeusmatkus-
taja-aluksella, toteuttavat tarvittavat toimen-
piteet, jotta tarkastusdirektiivin liitteen I
mukaisia erityisvaatimuksia ja tämän lain
17 b §:n säännöksiä noudatetaan.

Valvontaviranomaisen on tarkastettava
myös, että laivanisännät suostuvat etukäteen
siihen, että isäntävaltiot ja sellaiset muut Eu-
roopan yhteisön jäsenvaltiot, joita asia mer-
kittävässä määrin koskee, saavat suorittaa
merellä sattuneiden onnettomuuksien tai vaa-
ratilanteiden tutkinnan, osallistua siihen täy-
sipainoisesti tai toimia yhteistyössä tässä tut-

kinnassa tarkastusdirektiivin 12 artiklan mu-
kaisesti. Niin ikään valvontaviranomaisen on
tarkastettava, että laivanisännät antavat sen
käyttöön tällaisessa onnettomuudessa tai vaa-
ratilanteessa osallisena olleen aluksensa mat-
katietojen tallentimesta saatavat tiedot.

Lisäksi valvontaviranomaisen on tarkastet-
tava, että muun kuin Euroopan yhteisön jä-
senvaltion lipun alla purjehtivan ro-ro-
matkustaja-aluksen ja suurnopeusmatkustaja-
aluksen lippuvaltio on hyväksynyt lai-
vanisännän sitoumuksen täyttää 1 ja 2 mo-
mentin vaatimukset.

17 d §

Erityiset perustarkastukset

Ennen säännöllisen liikennöinnin aloitta-
mista valvontaviranomaisen on suoritettava
tarkastusdirektiivin liitteiden I ja III mukai-
nen erityinen perustarkastus sen varmistami-
seksi, että ro-ro-matkustaja-alus tai suurno-
peusmatkustaja-alus täyttää säännöllisen lii-
kennöinnin turvallista harjoittamista koske-
vat vaatimukset.

Valvontaviranomaisen on asetettava tarkas-
tuksen suorittamiselle määräaika, joka on
enintään yhden kuukauden kuluttua 17 b ja
17 c §:ssä tarkoitettujen perustarkastusten
päätökseen saattamiseen tarvittavien todis-
teiden vastaanottamisesta.

17 e §

Erityissäännöksiä tarkastuksista

Jos tässä luvussa tarkoitettuun liikennöin-
tiin verrattavaa liikennöintiä muualla harjoit-
tavalla ro-ro-matkustaja-aluksella tai suurno-
peusmatkustaja-aluksella aiotaan aloittaa täs-
sä luvussa tarkoitettu liikennöinti Suomen sa-
tamaan tai satamasta, valvontaviranomaisen
on otettava mahdollisimman suuressa määrin
huomioon kyseiselle alukselle aikaisempaa
säännöllistä liikennöintiä varten suoritetut
perustarkastukset ja erityiset perustarkastuk-
set. Jos valvontaviranomainen hyväksyy nä-
mä aikaisemmin suoritetut tarkastukset ja ne
soveltuvat uusiin liikennöintiolosuhteisiin, ei
sen tarvitse soveltaa 17 b — 17 d §:ää ennen
uuden liikennöinnin aloittamista.
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Jos ro-ro-matkustaja-alus tai suurnopeus-
matkustaja-alus, joka harjoittaa tässä luvussa
tarkoitettua säännöllistä liikennöintiä Suo-
men satamasta tai satamaan, siirretään har-
joittamaan säännöllistä liikennöintiä uudelle
reitille ja jos valvontaviranomainen ja muut
isäntävaltiot katsovat, että aluksen uuden rei-
tin ominaisuudet ovat samanlaiset kuin enti-
sen ja että alus täyttää kaikki kyseisen lii-
kennöinnin turvallista harjoittamista koske-
vat vaatimukset, ei 17 b — 17 d §:ää tarvitse
soveltaa. Valvontaviranomainen voi lai-
vanisännän pyynnöstä vahvistaa etukäteen,
että se pitää reittien ominaisuuksia samanlai-
sina.

Valvontaviranomainen voi sallia, että ro-
ro-matkustaja-alus tai suurnopeusmatkustaja-
alus odottamattomien olosuhteiden vuoksi
korvataan pikaisesti toisella liikennepalvelu-
jen jatkumisen turvaamiseksi, vaikkei 1 ja 2
momenttia voida soveltaa, jos asiakirjojen ja
aluksen silmämääräinen tarkastus eivät anna
aihetta epäillä liikennöinnin harjoittamisen
turvallisuutta. Valvontaviranomaisen on täl-
löin saatettava 17 b — 17 d §:ssä tarkoitetut
tarkastukset päätökseen kuukauden kuluessa
korvaamisesta.

17 f §

Säännölliset erityistarkastukset ja muut tar-
kastukset

Valvontaviranomaisen on kerran 12 kuu-
kaudessa tehtävä ro-ro-matkustaja-alukselle
tai suurnopeusmatkustaja-alukselle tarkas-
tusdirektiivin liitteen III mukainen erityistar-
kastus sekä säännöllisen liikennöinnin kulu-
essa tarkastus, jossa tarkastetaan riittävä
määrä tarkastusdirektiivin liitteissä I, III ja
IV tarkoitetuista seikoista sen varmistami-
seksi, että alus täyttää kaikki liikennöinnin
turvallista harjoittamista koskevat vaatimuk-
set.

Valvontaviranomaisen on suoritettava eri-
tyistarkastus tarkastusdirektiivin liitteen III
mukaisesti joka kerta, kun ro-ro-matkustaja-
alukselle tai suurnopeusmatkustaja-alukselle
tehdään huomattavia korjaus-, muutos- tai
muuntamistöitä tai kun aluksen laivanisäntä
tai lippu vaihtuu tai kun alus siirretään toi-
seen luokkaan. Alus voidaan kuitenkin vapa-

uttaa tässä momentissa säädetystä erityistar-
kastuksesta, kun aluksen laivanisäntä tai lip-
pu vaihtuu tai kun alus siirretään toiseen
luokkaan, jos vaihto tai siirto ei vaikuta aluk-
sen turvalliseen liikennöintiin ottaen huomi-
oon alukselle aiemmin tehdyt tarkastukset.

Jos 1 momentissa tarkoitetuissa tarkastuk-
sissa ilmenee tämän luvun vaatimuksiin liit-
tyviä puutteita, jotka antavat aihetta liiken-
nöinnin estämiseen, laivanisännän on korvat-
tava kaikki tarkastuksiin liittyvät kustannuk-
set.

17 g §

Yhteistoiminta isäntävaltioiden ja aluksen
lippuvaltion kesken

Valvontaviranomaisen on tätä lukua sovel-
taessaan toimittava yhteistyössä säännöllistä
liikennöintiä harjoittavan ro-ro-matkustaja-
aluksen tai suurnopeusmatkustaja-aluksen
muun isäntävaltion hallinnon sekä, jos alus ei
ole suomalainen, sen lippuvaltion hallinnon
kanssa.

Valvontaviranomaisen myöntämän tai tun-
nustaman vapautuskirjan asianmukaisuutta
koskeva mahdollinen erimielisyys on ratkais-
tava ennen erityisen perustarkastuksen suorit-
tamista.

Ulkomaisen suurnopeusmatkustaja-aluksen
osalta valvontaviranomaisen on varmistetta-
va, että lippuvaltio ottaa huomioon ihmis-
henkien, luonnonvarojen ja rannikolla tapah-
tuvan toiminnan suojelemiseksi annetut
Suomen liikennöintirajoitukset ennen suur-
nopeussäännöstön mukaisen liikennöintilu-
van myöntämistä suurnopeusalukselle.

17 h §

Liikennöinnin estäminen

Jollei 2 momentissa toisin säädetä, valvon-
taviranomaisen on tehtävä päätös ro-ro-
matkustaja-aluksen tai suurnopeusmatkusta-
ja-aluksen säännöllisen liikennöinnin estämi-
sestä Suomen satamaan tai satamasta seuraa-
vissa tapauksissa:

1) 17 b ja 17 c §:ssä tarkoitetuissa tarkas-
tuksissa ei pystytä varmistamaan, että alus
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täyttää mainituissa säännöksissä tarkoitetut
vaatimukset;

2) 17 d ja 17 f §:ssä tarkoitetuissa tarkas-
tuksissa havaitaan sellaisia puutteita, joista
aiheutuu välitön vaara ihmishengelle, aluk-
selle, sen laivaväelle tai matkustajille;

3) vaarallisten tai merta pilaavien aineiden
aluskuljetuksiin liittyvistä ilmoitusvelvolli-
suuksista annetun asetuksen (869/1994), so-
veltuvin osin aluksen miehityksestä, laivavä-
en pätevyydestä ja vahdinpidosta annetun
asetuksen (1256/1997) tai ro-ro-matkustaja-
alusten turvallisuusjohtamisesta annetun
neuvoston asetuksen (EY) N:o 3051/95, sel-
laisena kuin se on muutettuna komission ase-
tuksella (EY) N:o 179/98, noudattaminen to-
detaan laiminlyödyksi siten, että siitä aiheu-
tuu välitön vaara ihmishengelle, alukselle,
sen laivaväelle tai matkustajille; tai

4) ulkomaisen aluksen lippuvaltion hallinto
ei ole neuvotellut valvontaviranomaisen
kanssa 17 g §:n 2 ja 3 momentissa tarkoitet-
tujen asioiden johdosta.

Jos ro-ro-matkustaja-alus tai suurnopeus-
matkustaja-alus jo liikennöi säännöllisesti
Suomen satamaan tai satamasta ja 1 momen-
tissa mainituissa tarkastuksissa havaitaan sel-
laisia 1 momentissa tarkoitettuja puutteita,
jotka eivät aiheuta välitöntä vaaraa ihmis-
hengelle, alukselle, sen laivaväelle tai mat-
kustajille, valvontaviranomaisen on vaaditta-
va laivanisäntää tekemään tarvittavat toi-
menpiteet niiden korjaamiseksi viipymättä tai
tarkoin määritellyn kohtuullisen ajan kulues-
sa. Suoritettujen toimenpiteiden jälkeen val-
vontaviranomaisen on tarkastettava, että ne
on tehty kaikilta osin tyydyttävällä tavalla.
Jos niin ei ole tehty, valvontaviranomaisen
on tehtävä päätös, jolla aluksen liikennöinti
Suomen satamaan tai satamasta estetään.

Valvontaviranomaisen on kirjallisesti il-
moitettava laivanisännälle päätöksestä, jolla
aluksen liikennöinti on estetty, ja annettava
päätöksen perustelut.

17 i §

Suunnittelu hätätilanteiden varalle

Valvontaviranomaisen on huolehdittava
siitä, että ro-ro-matkustaja-aluksen tai suur-
nopeusmatkustaja-aluksen laivanisäntä pitää

yllä ja toteuttaa yhtenäistä valmiusjärjestel-
mää koskevaa suunnittelua aluksilla sattuvien
hätätilanteiden varalta.

17 j §

Tarkemmat säännökset ro-ro-matkustaja-
alusten ja suurnopeusmatkustaja-alusten tur-

vallisuuden varmistamisesta

Valtioneuvoston asetuksella säädetään tä-
män luvun säännöksiin liittyen:

1) tässä luvussa tarkoitettuihin tarkastuk-
siin liittyvistä valvontaviranomaisen ilmoi-
tusvelvollisuuksista;

2) tarkastuksissa noudatettavista menette-
lyistä ja tarkastuksiin osallistujista;

3) tarkastuskertomuksesta ja sen antamises-
ta tiedoksi;

4) Euroopan yhteisön komissiolle ja Eu-
roopan yhteisön ulkopuolisille maille tarkas-
tusdirektiivin mukaan tehtävistä ilmoituksis-
ta;

5) hätätilanteiden varalle valmistautumises-
ta;

6) matkatietojen tallentimista ja niitä kos-
kevista vapautuksista.

19 §

Oikaisuvaatimuksen ja muutoksenhaun vai-
kutus päätökseen

Oikaisuvaatimuksen tekeminen tai valitus
ei estä 14 §:ssä tarkoitetun aluksen pysäyttä-
mistä, sen käytön rajoittamista eikä sen va-
rusteen, laitteen, toiminnon tai järjestelyn
käytön kieltämistä koskevan päätöksen tai
17 h §:ssä tarkoitetun ro-ro-matkustaja-
aluksen tai suurnopeusmatkustaja-aluksen
liikennöinnin estämistä koskevan päätöksen
täytäntöönpanoa, ellei oikaisupäätöksen teki-
jä tai valitusviranomainen toisin määrää.

———

Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta
20 .

Ro-ro-matkustaja-alukselle tai suurno-
peusmatkustaja-alukselle, joka tämän lain
voimaan tullessa liikennöi säännöllisesti
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Suomen satamaan tai satamasta, on suoritet-
tava 17 b ja 17 d §:ssä tarkoitetut tarkastukset
viimeistään 1 päivänä heinäkuuta 2002.

Edellä 2 momentissa tarkoitetun aluksen
laivanisännän ja muun kuin Euroopan yhtei-
sön jäsenvaltion lipun alla purjehtivan vas-
taavanlaisen aluksen lippuvaltion osalta on
17 c §:ssä tarkoitetut tarkastukset suoritettava
viimeistään 1 päivänä heinäkuuta 2002.

Lain 17 b §:n 1 momentin 4 kohtaa sovelle-
taan, jollei SOLAS-yleissopimuksesta johdu
aikaisempia päivämääriä, 1 päivästä helmi-
kuuta 2003.

Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan
ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin
toimenpiteisiin.

—————

Helsingissä 9 päivänä marraskuuta 2001

Tasavallan Presidentti

TARJA HALONEN

Liikenne- ja viestintäministeri Olli-Pekka Heinonen
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Liite1
Rinnakkaistekstit

Laki

alusturvallisuuden valvonnasta annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan alusturvallisuuden valvonnasta 17 päivänä maaliskuuta 1995 annetun lain

(370/1995) 2 ja 19 §, sellaisena kuin niistä on 19 § laissa 1251/1997, sekä
lisätään lakiin uusi 4 a luku seuraavasti:

Voimassa oleva laki Ehdotus

2 §

Määritelmät

Tässä laissa tarkoitetaan:
1) alusturvallisuudella aluksen merikel-

poisuutta, aluksen turvallista käyttöä ja tur-
valliseen käyttöön liittyviä johtamisjärjeste-
lyjä, laivanisännän turvallisuusjohtamisjär-
jestelmää sekä aluksista aiheutuvan vesien
pilaantumisen ehkäisemistä;

2) kotimaan liikenteellä liikennettä koti-
maan satamien välillä sekä risteilyaluslii-
kennettä, jossa alus lähtee suomalaisesta sa-
tamasta ja palaa takaisin suomalaiseen sa-
tamaan; sekä

3) laivanisännällä sellaista aluksen omis-
tajaa tai koko aluksen vuokraajaa, joka joko
yksinään tai yhdessä toisten henkilöiden
kanssa käyttää tosiasiallista määräämisval-
taa aluksen alusturvallisuuteen liittyvissä
kysymyksissä; laivanisäntään rinnastetaan
tässä laissa sellainen henkilö, joka sopi-
muksen perusteella tai muutoin tosiasialli-
sesti hoitaa aluksen alusturvallisuuteen liit-
tyviä kysymyksiä.

2 §

Määritelmät

Tässä laissa tarkoitetaan:
1) alusturvallisuudella aluksen merikel-

poisuutta, aluksen turvallista käyttöä ja tur-
valliseen käyttöön liittyviä johtamisjärjeste-
lyjä, laivanisännän turvallisuusjohtamisjär-
jestelmää sekä aluksista aiheutuvan vesien
pilaantumisen ehkäisemistä;

2) kotimaan liikenteellä liikennettä koti-
maan satamien välillä sekä risteilyaluslii-
kennettä, jossa alus lähtee suomalaisesta sa-
tamasta ja palaa takaisin suomalaiseen sa-
tamaan;

3) laivanisännällä sellaista aluksen omis-
tajaa tai koko aluksen vuokraajaa, joka joko
yksinään tai yhdessä toisten henkilöiden
kanssa käyttää tosiasiallista määräämisval-
taa aluksen alusturvallisuuteen liittyvissä
kysymyksissä; laivanisäntään rinnastetaan
tässä laissa sellainen henkilö, joka sopi-
muksen perusteella tai muutoin tosiasialli-
sesti hoitaa aluksen alusturvallisuuteen liit-
tyviä kysymyksiä

4) tarkastusdirektiivillä pakollisesta kat-
sastusjärjestelmästä säännöllisen ro-ro-
alusliikenteen ja suurnopeusmatkustaja-
alusliikenteen turvallisen harjoittamisen
varmistamiseksi annettua neuvoston direk-
tiiviä 1999/35/EY;
5) SOLAS-yleissopimuksella vuoden 1974
kansainvälistä yleissopimusta ihmishengen
turvallisuudesta merellä (SopS 11/1981),
sellaisena kuin se on 29 päivänä huhtikuuta
1999;
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6) non-SOLAS-direktiivillä matkustaja-
alusten turvallisuussäännöistä ja

-määräyksistä annettua neuvoston direk-
tiiviä 98/18/EY;

7) ro-ro-matkustaja-aluksella meriliiken-
teeseen yli 12 matkustajalle tarkoitettua
matkustaja-alusta, joka on suunniteltu siten,
että maantie- tai raideajoneuvojen ajo-
kuormaus ja -purkaminen on mahdollista;

8) suurnopeusmatkustaja-aluksella SO-
LAS-yleissopimuksen X luvun 1 säännössä
määriteltyä suurnopeusalusta, joka kuljet-
taa enemmän kuin 12 matkustajaa;

9) matkustajalla jokaista muuta henkilöä
kuin:

a) aluksen päällikköä ja laivaväkeen kuu-
luvia tai muita missä ominaisuudessa ta-
hansa alukseen toimeen otettuja tai siinä
aluksen lukuun työskenteleviä henkilöitä; ja

b) alle vuoden ikäisiä lapsia;
10) suurnopeusalussäännöstöllä suurno-

peusalusten kansainvälistä turvallisuus-
säännöstöä, joka sisältyy Kansainvälisen
merenkulkujärjestön (IMO) meriturvalli-
suuskomitean 20 päivänä toukokuuta 1994
antamaan päätöslauselmaan MSC.36 (63),
sellaisena kuin se on 29 päivänä huhtikuuta
1999;

11) säännöllisellä liikennöinnillä sarjaa
aluksella tehtäviä matkoja, joilla hoidetaan
kahden tai useamman saman sataman välis-
tä liikennettä, tai sarjaa matkoja, jotka al-
kavat samasta satamasta kuin mihin ne
päättyvät ilman, että alus käy välillä muus-
sa satamassa, joko julkaistun aikataulun
mukaisesti tai niin säännöllisesti tai usein,
että matkoista muodostuu tunnistettavissa
oleva järjestelmällinen sarja;

12) todistuskirjoilla:
a) kansainvälisillä matkoilla liikennöivien

ro-ro-matkustaja-alusten ja suurnopeus-
matkustaja-alusten osalta SOLAS-
yleissopimuksen nojalla annettuja turvalli-
suuskirjoja sekä asianmukaisia varusteluet-
teloita ja tarvittaessa vapautuskirjoja ja lii-
kennöintilupia; sekä

b) kotimaan matkoilla liikennöivien ro-ro-
matkustaja-alusten ja suurnopeusmatkusta-
ja-alusten osalta non-SOLAS-direktiivin
mukaisesti annettuja turvallisuuskirjoja se-
kä asianmukaisia varusteluetteloita ja tar-
vittaessa vapautuskirjoja ja liikennöintilu-
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pia;
13) vapautuskirjalla SOLAS-

yleissopimuksen I luvun osan B 12 säännön
a kohdan vi alakohdan nojalla annettua to-
distuskirjaa;

14) lippuvaltion hallinnolla sen valtion
toimivaltaisia viranomaisia, jonka lipun al-
la ro-ro-matkustaja-aluksella tai suurno-
peusmatkustaja-aluksella on oikeus purjeh-
tia;

15) isäntävaltiolla Euroopan yhteisön jä-
senvaltiota, jonka satamaan tai satamasta
ro-ro-matkustaja-alus tai suurnopeusmat-
kustaja-alus harjoittaa säännöllistä liiken-
nettä;

16) kansainvälisellä matkalla merimatkaa
Suomen satamasta Suomen ulkopuolella
olevaan satamaan tai päinvastoin;

17) kotimaan matkalla matkaa merialueil-
la Suomen satamasta samaan tai toiseen
Suomen satamaan;

18) luokituslaitosdirektiivillä alusten tar-
kastamiseen ja katsastamiseen valtuutettuja
laitoksia sekä merenkulun viranomaisten
asiaan liittyviä toimia koskevista yhteisistä
säännöistä ja standardeista annettua neu-
voston direktiiviä 94/57/EY, sellaisena kuin
se on muutettuna komission direktiivillä
97/58/EY;

19) hyväksytyllä laitoksella laitosta, joka
on hyväksytty luokituslaitosdirektiivin 4 ar-
tiklan mukaisesti;

20) pätevällä tarkastajalla virkamiestä tai
muuta henkilöä, jonka jäsenvaltion toimi-
valtainen viranomainen on asianmukaisesti
valtuuttanut suorittamaan todistuskirjojen
myöntämiseen liittyviä katsastuksia ja tar-
kastuksia ja joka täyttää tarkastusdirektii-
vin liitteessä V tarkemmin esitetyt pätevyyt-
tä ja riippumattomuutta koskevat vaatimuk-
set.

4 a luku

Säännöllisen ro-ro-matkustaja-
alusliikenteen ja suurnopeusmatkustaja-
alusliikenteen turvallisuuden varmistami-

nen

(uusi luku)
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19 §

Oikaisuvaatimuksen ja muutoksenhaun vai-
kutus päätökseen

Oikaisuvaatimuksen tekeminen tai valitus
ei estä 14 §:ssä tarkoitetun aluksen pysäyt-
tämistä, sen käytön rajoittamista eikä sen
varusteen, laitteen, toiminnon tai järjestelyn
käytön kieltämistä koskevan päätöksen täy-
täntöönpanoa, ellei oikaisupäätöksen tekijä
tai valitusviranomainen toisin määrää.

19 §

Oikaisuvaatimuksen ja muutoksenhaun vai-
kutus päätökseen

Oikaisuvaatimuksen tekeminen tai valitus
ei estä 14 §:ssä tarkoitetun aluksen pysäyt-
tämistä, sen käytön rajoittamista eikä sen
varusteen, laitteen, toiminnon tai järjestelyn
käytön kieltämistä koskevan päätöksen tai
17 h §:ssä tarkoitetun ro-ro-matkustaja-
aluksen tai suurnopeusmatkustaja-aluksen
liikennöinnin estämistä koskevan päätöksen
täytäntöönpanoa, ellei oikaisupäätöksen te-
kijä tai valitusviranomainen toisin määrää.

———

Tämä laki tulee voimaan päivänä
kuuta 20 .

Ro-ro-matkustaja-alukselle tai suurno-
peusmatkustaja-alukselle, joka tämän lain
voimaan tullessa liikennöi säännöllisesti
Suomen satamaan tai satamasta, on suori-
tettava 17 b ja 17 d §:ssä tarkoitetut tarkas-
tukset viimeistään 1 päivänä heinäkuuta
2002.

Edellä 2 momentissa tarkoitetun aluksen
laivanisännän ja muun kuin Euroopan yh-
teisön jäsenvaltion lipun alla purjehtivan
vastaavanlaisen aluksen lippuvaltion osalta
on 17 c §:ssä tarkoitetut tarkastukset suori-
tettava viimeistään 1 päivänä heinäkuuta
2002.

Lain 17 b §:n 1 momentin 4 kohtaa sovel-
letaan, jollei SOLAS-yleissopimuksesta joh-
du aikaisempia päivämääriä, 1 päivästä
helmikuuta 2003.

Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan
ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin
toimenpiteisiin.

———
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Liite 2
Asetusluonnos

Valtioneuvoston asetus

säännöllisen ro-ro-matkustaja-alusliikenteen ja suurnopeusmatkustaja-alusliikenteen turval-
lisuuden varmistamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty liikenne- ja viestintäministeriön esitte-
lystä, säädetään 15 päivänä heinäkuuta 1994 annetun merilain (674/1994) 1 luvun 8 §:n 2
momentin sekä alusturvallisuuden valvonnasta 17 päivänä maaliskuuta 1995 annetun lain
(370/1995)17 j §:n nojalla, sellaisina kuin ne ovat, edellinen laissa 924/1998 ja jälkimmäinen
laissa /20 :

1 §

Erityistarkastusten suorittaminen

Valvontaviranomaisen on tehtävä ro-ro-
matkustaja-aluksen tai suurnopeusmatkusta-
ja-aluksen alusturvallisuuden valvonnasta
annetun lain (370/1995) 17 d ja 17 f §:ssä
tarkoitetut erityistarkastukset yhteistyössä
toisen mahdollisen isäntävaltion hallinnon
pätevien tarkastajien kanssa. Laivanisännän
pyynnöstä on erityistarkastukseen kutsuttava
aluksen sellaisen lippuvaltion, joka ei ole
isäntävaltio, hallinnon edustaja.

Valvontaviranomainen voi pyydettäessä
suorittaa tarkastuksen toisen asianomaisen
isäntävaltion puolesta tai pyytää tätä suorit-
tamaan tarkastuksen omasta puolestaan.

Suunnitellessaan alusturvallisuuden val-
vonnasta annetun lain 17 d tai 17 f §:n mu-
kaisesti tehtävää tarkastusta valvontaviran-
omaisen on otettava aluksen liikennöinti- ja
huoltoaikataulu asianmukaisella tavalla huo-
mioon.

2 §

Tarkastuksissa noudatettava muu lainsää-
däntö

Jollei alusturvallisuuden valvonnasta anne-
tun lain (370/1995) 4 a luvussa tai tässä ase-
tuksessa toisin säädetä, ro-ro-matkustaja-
aluksen tai suurnopeusmatkustaja-aluksen
alusturvallisuuden valvonnasta annetun lain
4 a luvussa tarkoitetuissa tarkastuksissa nou-
datetaan soveltuvin osin ulkomaisten alusten
tarkastuksesta Suomessa annettua asetusta
(325/1997), alusten katsastuksista annettua
asetusta (1123/1999) ja kotimaan liikenteessä
olevan aluksen osalta myös eräiden kotimaan
matkoilla liikennöivien matkustaja-alusten
turvallisuudesta annettua asetusta
(1307/1999).
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3 §

Tarkastustulosten ilmoittaminen

Valvontaviranomaisen on ilmoitettava vii-
pymättä laivanisännälle kirjallisesti alustur-
vallisuuden valvonnasta annetun lain 17 b—
17 d ja 17 f §:n nojalla tehtyjen tarkastusten
tulokset.

Valvontaviranomaisen on ilmoitettava 17 d
ja 17 f §:ssä tarkoitetuissa tarkastuksissa ha-
vaitsemistaan puutteista toisen isäntävaltion
hallinnolle sekä ulkomaisen aluksen
lippuvaltiolle, jos tämä ei ole isäntävaltio.

4 §

Tarkastuskertomus

Valvontaviranomaisen on laadittava kerto-
mus alusturvallisuuden valvonnasta annetun
lain 17 d ja 17 f §:ssä tarkoitetuissa erityis-
tarkastuksissa tehdyistä havainnoista.

Valvontaviranomaisen on toimitettava Eu-
roopan yhteisöjen komissiolle jäljennös 1
momentissa tarkoitetusta tarkastuskertomuk-
sesta, jollei ole sovittu siitä, että toinen isän-
tävaltio toimittaa jäljennöksen.

5 §

Erimielisyydestä ilmoittaminen

Jos isäntävaltioiden kesken on erimielisyyt-
tä alusturvallisuuden valvonnasta annetun
lain 17 b §:n ja 17 c §:n 1 ja 2 momentin so-
veltamisesta, valvontaviranomaisen on vii-
pymättä ilmoitettava komissiolle erimieli-
syyden syyt, jollei toisen isäntävaltion hallin-
to tee tällaista ilmoitusta.

6 §

Suunnittelu hätätilanteiden varalle

Valvontaviranomaisen on yhtenäistä val-
miusjärjestemää koskevan suunnittelun var-
mistamista varten toimittava Kansainvälisen
merenkulkujärjestön (IMO) päätöslauselman
A.852(20) mukaisesti. Jos isäntävaltiona on

muukin Euroopan yhteisön jäsenvaltio, val-
vontaviranomaisen on sen hallinnon kanssa
hyväksyttävä suunnitelma kullekin reitille.

7 §

Matkatietojen tallennin

Matkatietojen tallentimen on oltava Kan-
sainvälisen merenkulkujärjestön (IMO)
yleiskokouksen 27 päivänä marraskuuta 1997
antaman päätöslauselman A.861 (20) suori-
tusarvostandardien sekä Kansainvälisen säh-
kötekniikan toimikunnan (IEC) standardissa
n:o 61996 asetettujen testausstandardien mu-
kainen.

Merenkulkulaitos voi esittää vapautuksen
myöntämistä joistakin ennen 29 päivää huh-
tikuuta 1999 rakennetuille ro-ro-matkustaja-
aluksille ja suurnopeusmatkustaja-aluksille
asennettavia matkatietojen tallentimia koske-
vista vaatimuksista. Vapautus edellyttää tar-
kastusdirektiivin 16 artiklassa säädetyn me-
nettelyn noudattamista.

8 §

Ilmoitukset Euroopan yhteisön ulkopuolisille
maille

Valvontaviranomaisen on ilmoitettava
alusturvallisuuden valvonnasta annetun lain
4 a lukuun ja tähän asetukseen perustuvista
laivanisännille asetettavista vaatimuksista
niille Euroopan yhteisön ulkopuolisille mail-
le, jotka lippuvaltiona tai isäntävaltion tavoin
ovat vastuussa mainittujen säännösten sovel-
tamisalaan kuuluvasta Suomen sataman ja
Euroopan yhteisön ulkopuolisen valtion sa-
taman välisestä liikenteestä.

9 §

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan päivänä
kuuta 20 .

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voi-
daan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttä-
miin toimenpiteisiin.

—————


