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1. Allmänna stadganden
Denna hamnordning kompletterar gällande lagar och
övriga förordningar.
Hamnordningens direktiv följs på det område som Inkoo
Shipping Oy Ab besitter. Gränserna för hamnområdet
har märkts ut i kartan som finns som bilaga till detta
dokument.

Hamnbolaget anmäler samtliga brott för handläggande
hos polisen.
Ett fartygs befälhavare, agent och annan näringsidkare,
bör till hamnen ge all sådan information som är
nödvändig för uppbärandet av hamnens avgifter, och för
att främja trafiksäkerheten.
Videoinspelningar och fotografering på det inhägnade
området är tillåtet endast med hamnbolagets tillstånd.

2. Säkerheten på hamnområdet
Företag som är verksamma i hamnen bör följa de
instruktioner och säkerhetsföreskrifter som
hamnbolaget utfärdar
Företag som är verksamma på hamnens område skall
utnämna en person för skötsel av säkerhetsärenden.
Framför allt företag som har långtids- eller hyresavtal är
dessutom förpliktigade att ansluta sig till persontrafiksövervakningen i hamnen.
Personer som önskar komma in på området bör på
uppmaning uppvisa ett av hamnbolaget godkännt
personkort eller passertillstånd, eller om sådana fattas
tillhandahålla de personuppgifter som krävs för inträdet.
Personer som olovligt befinner sig på området kan
avlägsnas, vid behov med hjälp av polis-, tull- eller
gränsbevakningsmyndigheterna.
På hamnområdet skall signalfärgad, CE-märkt (EN471)
klädsel, och skyddshjälm bäras.
Envar är skyldig att ge sådana uppgifter till
hamnbolaget, som kan ha betydelse för säkerheten i

hamnen, samt för den säkerhet inom hamn- och sjöfart
som avses i ISPS-reglementet.
Ett fartyg som ligger i hamnen bör för hamnbolagets
personkontroll uppge ankommande och avgående
person- och annan, för fartygets underhåll m.m
nödvändig trafik.
3. Skötsel av miljöärenden
Företag som verkar i hamnen bör uppmärksamma de för
tidpunkten gällande miljöloven, och anpassa sin
verksamhet till lovens bestämmelser. Dessutom bör
sådana företag åtlyda särskilda bestämmelser som
utfärdats med miljöloven som grund.
Företag som verkar inom hamnens område skall
utnämna en person för skötsel av miljöärenden.
Företagen skall tillåta att hamnbolaget utför sådana
granskningar i utrymmen, maskiner och anläggningar,
som behövs för implementering och uppföljning av
miljötillstånden.
Företagen skall, utan att få ersättning, till hamnbolaget
överlåta all sådan information som behövs för att fylla
villkoren i lovet, samt delta i de miljöutredningar som
villkoren i lovet förutsätter till den del de berör
företagets verksamhet i hamnen.
Hantering av avfall från fartyg
I hamnens föreskrift för fartygsgenererat avfall
presenteras gällande avfallshanteringsanvisningar,
insamlingspunkterna och kontaktpersonerna.
Fartygets befälhavare bör se till att hamnens
avfallsföreskrift efterföljs såväl vid sortering som vid
övrig hantering av avfall.

Renhållningsdirektiv för fartyg, och vid godshantering
Fartygets befälhavare bör ombesörja att inga
miljöfarliga ämnen eller avfall lämnas i naturen eller på
hamnens områden, samt att verksamheten ombord inte
oskäligt stör andra som använder hamnen.
Fartygets befälhavare eller godsets ägare har skyldighet
att omedelbart rapportera om föremål, olja eller
nedsmutsande material eller ämnen som hamnat i
vattnet, och omedelbart skrida till åtgärder för att
avlägsna dessa.
Den som hanterar gods, och hans uppdragsgivare, skall
se till att man inte onödigt smutsar ner, eller förorsakar
onödigt buller vid hanteringen. Godshanteraren och
hans uppdragsgivare skall ombesörja att avfall och
lastrester, underlag och täckmaterial förs till för dem
reserverade platser, samt att nedsmutsade platser
städas. Om områden, trots tillsägelse lämnas ostädade,
städas dessa upp på godsägarens bekostnad.
Hamnbolaget kan avbryta hanteringen av gods, om
därav uppstår damm eller buller som stör omgivningen.
4. Notiser som bör lämnas till hamnen
Trafikidkaren, hans agent eller befälhavaren på ett
fartyg som ankommer hamnen, skall ge de
förhandsanmälningar som lagen om fartygstrafikservice
förutsätter via PortNet datasystemet. Övriga notiser ges
på det sätt som hamnbolaget bestämmer.
Tidtabeller för regelbunden passagerar- och godstrafik,
samt förändringar i dem, skall förhandlas med
hamnbolaget, och överenskommas i god tid.
Om man avser att inleda reguljär trafik med
bogserbåtar, sjöbussar, trålare eller liknande (t.ex LNG-

bunkerpråmar) fartyg i hamnen, eller opererar med
hamnen som bas, i kommersiellt syfte, bör därom
överenskommas med hamnbolaget innan trafiken
inleds.
Om inget annat överenskommits, bör föhandsanmälan
göras 24 timmar innan införande av klassificerat farligt
gods på hamnområdet. Med klassificerat farligt gods
avses gods enligt de internationella sjöfraktdirektiven
för farligt gods (IMDG- koden), det europeiska fördraget
om internationella landsvägstransporter av farligt gods
(ADR), samt direktiven för internationella
järnvägstransporter av faligt gods (RID).
Vid transport av speciellt farliga, eller stora mängder
farliga ämnen, bör man dessutom på förhand försäkra
sig om att varupartiet över huvud taget får föras in på
hamnområdet (förhandsbesked).
Om ett fartyg ankommer från en ort som besmittats
med en allmänfarlig infektionssjukdom, eller om någon
ombordvarande under resan insjuknat i en allmänfarlig
sjukdom som misstänks vara smittosam, eller i någon
okänd sjukdom, bör detta i god tid anmälas till hamnen,
samt besked inväntas innan man kommer in i hamnen
(eng. ”free pratique”).
Om något djur ombord har dött, eller allvarligt insjuknat
under resan, bör detta anmälas till hamnbolaget, och
instruktioner av veterinärmyndighet inväntas.
5. Placering och förflyttning av fartyget i hamnen
Högsta tillåtna hastighet liksom andra eventuella
begränsningar anvisas med trafikmärken för sjötrafik.
Där utöver bör fartygens hastighet anpassas enligt
rådande situation så att inte hamnen, andra som
använder hamnen, utrustning, anläggningar eller fartyg i
hamnen skadas.

Generellt anvisas kajplats för fartygen enligt
ankomstordning, med undantag för de fall där
hamnbolaget så besluter.
Ett fartyg bör förtöjas på en plats som bestäms av
hamnbolaget, och på ett sätt som hamnbolaget
godkänner. Ägaren eller innehavaren av ett fartyg bör se
till att dess förtöjningar kontinuerligt hålls i skick.
Befälhavaren på ett fartyg bör känna till det rådande
vattendjupet vid förtöjningsplatsen.
Vid såväl förtöjning och losskastning, som vistelse vid kaj
bör tillräcklig försiktighet iakttas så att skador på kajer,
kranar och övrig utrustning kan undvikas. Hamnbolaget
kan också beordra fartyget att använda såväl lots som
hjälpbogser vid skiftningar inom hamnområdet.
Det är förbjudet att använda ankaret invid kajerna. Då
ett fartyg ligger vid kaj bör på dess utsida ett tillräckligt
antal fendrar användas.
För persontrafik mellan fartyget och land bör en
landgång utsättas, eller på annat sätt en trygg gångväg
arrangeras.
Landgångar och andra ev. gångförbindelser bör förses
med skyddsräcken och –nät, samt vara belysta vid
mörker.
Livbåtsdävertar, bommar, lyftkranar, landgångar och
annan utrustning som sticker ut utanför fartygets sida
bör placeras så att de inte förhindrar flyttning av
hamnkranarna eller fartygstrafik på sjösidan.

På ett vid kajen förtöjt fartyg får propellern endast
testköras på låg hastighet då man förbereder avgång,
om inte annat har överenskommits med hamnbolaget.
Att skotta snö och is från fartyget på kajen är förbjudet.
Fartyget bör, på anmodan av hamnbolaget , flyttas till
annan plats. Varje fartyg inom hamnområdet, förutom
sådana som ligger upplagda, bör ha sådan beredskap att
fartyget vid behov kan flyttas.
För att få lägga upp ett fartyg, eller någon annan
flytande anläggning för längre tid, fordras hamnbolagets
tillstånd. Ägaren, eller hans ombud bör för sådant fartyg
eller sådan anläggning anförtro underhållet av dessa till
en pålitlig person, vars namn och adress bör meddelas
till hamnbolaget.
6. Lossning, lastning och lagring av varor
Vid lossning och lastning av gods bör man försäkra sig
om att inte kajkonstruktionerna eller annan
hamnutrustning skadas. Hamnbolagets försäkran om
kajens hållbarhet, samt medgivande till placering bör
införskaffas innan man placerar tunga lyftkranar på
kajerna.
Gods eller enhetslast får inte lagras, eller i samband med
lossning eller lastning placeras i vägen för
hamnkranarna, på kajerna, trafikleder eller på
skyddsområden eller gångar runt dessa, inte framför
dörrar till lagren, på brandposter, framför
livräddningsutrustning, eller på annat sätt så att de
förhindrar användningen av dessa, eller för trafiken.
Om det kan konstateras att det finns skadedjur, eller
sådana organismer eller djur som kan klassas som

skadedjur i lasten, skall lossningen av lasten omedelbart
avbrytas. Fartygets befälhavare är skyldig att rapportera
fallet hos hamnbolaget, samt invänta direktiv därifrån
innan lossningen får fortsätta.

Farliga ämnen i lasten
För att få lasta eller lossa farliga ämnen eller gods,
förutsätts att dessa, förutom bulkgods, är
ändamålsenligt märkta, t.ex med märkningar enligt
IMDG-koden, eller är förpackade såsom koden
förutsätter, eller på något annat ändamålsenligt vis.
Om farligt gods varken är märkt eller förpackat såsom
ovan beskrivs, kan hamnbolaget förbjuda dess lossning
från fartyget, eller att godset hämtas landvägen till
hamnområdet för lastning, eller skrida till andra
säkerhetsåtgärder.
Då farligt gods lossas eller lastas är fatygets befälhavare,
eller godsets innhavare skyldig att, om hamnbolaget så
fordrar, ordna med tillräckligt effektiv bevakning på sin
egen bekostnad, samt skrida till andra
säkerhetsåtgärder. Det företag som svarar för
godshanteringen bör försäkra sig om att obehöriga
personer inte kan komma in på lossnings- eller
lastningsområdet.
Farligt gods och avfall får förvaras endast i sådana lager
och på sådana lagerplaner som har anvisats för detta.
Sprängämnen och radioaktiva ämnen får förvaras på
hamnområdet endast om detta enligt lag och förordning
är tillåtet, och tillstånd därtill på dessa grunder har
givits.

Om man lossar eller lastar flytande bränslen i
oljehamnen bör man följa den internationella
industristandarden (ISGOTT), samt de säkerhetsdirektiv
som hamnen har uppgjort för flytande bränslen.

7.Fordonstrafik
Vägtrafiklagens principer efterföljs vid körning inom
hamnområdet. Ett fordons högsta tillåtna hastighet,
parkeringsplatser och andra trafikarrangemang anvisas
med trafikskyltar och -märken.
Endast på de platser som märkts med trafikmärken för
parkering, är parkering tillåten. Vid parkering
annanstans blir bilens ägare eller innehavare
ersättningsskyldig i fall av olycka.
Alla fordon är väjningspliktiga för hamnutrustning på
räls.
Föraren till ett fordon som stannats eller parkerats på
kranrälsen får inte avlägsna sig från fordonet.
Arbeten som utförs i närheten av kranrälsen, eller inom
kranarnas verkningsområden bör alltid anmälas till
hamnen.
Om körning med motorfordon på ett istäckt
vattenområde stadgas särskilt.
Hamnbolaget svarar inte för skador som uppkommit på
fordon.
8. Räddningsbestämmelser
Räddningsvägar och rutter till brandposter,
brandbrunnar och rörledningar ämnade för
släckningsarbete i hamnens lagerbyggnader och –planer,
bör alltid hållas fria för obehindrad trafikering.

Släcknings- och räddningsutrustning, liksom automatiska
brandsensorer, –alarm och släckningsanläggningar bör
fortlöpande hållas i skick, samt förstahands-släckare lätt
tillgängliga.
Om ett fartyg har lätt antändligt gods som last är
uppgörande av öppen eld, arbeten som förorsakar
gnistbildning och tobaksrökning förbjuden utomhus
samt på kajen och vattenområden i närheten.
Vädring och tvättning av sådana tankar och behållare
ombord, där man har förvarat brandfarliga eller farliga
ämnen är förbjuden utan lov av hamnbolaget.
På planer där brandfarliga vätskor och tankcontainers
förvaras är uppgörande av öppen eld, arbeten som
förorsakar gnistbildning och tobaksrökning förbjuden .
Förbudet gäller också vattenområden inom ett område
med 50 m radie från sådana kajer och fatyg.
Besättningarna på fartyg i hamnen bör enligt egen
förmåga delta i räddningsverksamhet och förflyttning av
andra fartyg i farozonen, enligt direktiv från
myndigheter och hamnbolaget.
9. Regler för fritidsbåtar och annan fritidsverksamhet
Generellt är det förbjudet att röra sig med fritidsbåt
inom hamnområdet. Hamnen kan dock, med
specialtillstånd tillåta undantag.
Att fiska inom hamnens slutna område, från broar eller
kajer, i farleden, hamnbassängen eller liknande platser
är förbjudet. Att simma i hamnbassängen eller farleden
är förbjudet. Att öppna en isränna utanför farleden är
endast tillåtet med hamnbolagets tillstånd.

Att anordna tävlingar eller andra tillställningar på
områden som hamnbolaget administrerar, fordrar alltid
hamnbolagets tillstånd.

10. Åtgärder vid skadefall eller överträdelser
Om ett fartyg eller en båt har grundstött, kapsejsat eller
sjunkit på hamnområdet, är ägaren eller innehavaren
skyldig att undnaröja detta så fort som möjligt.
Att grunda upp vattenområdet är förbjudet. Om
hamnens vattenområde grundas upp på grund av en
olycka eller någon annan orsak, skall hamnägaren och
sjöfartsmyndigheterna underrättas omedelbart. En
trallning utförs på bekostnad av den som förorsakat
olyckan.
Om ett sjunket fartyg eller annat föremål i vattnet
förorsakar fara eller olägenheter för trafiken skall ägaren
eller innehavaren märka ut detta med varningsmärken.
Om så inte sker, ombesörjer hamnbolaget utmärkningen
på ägarens eller innehavarens bekostnad.
Om en kaj, annan anläggning eller byggnad skadas av
den som anlöper hamnen skall detta utan dröjsmål
rapporteras till hamnbolaget. Hamnbolaget arrangerar
ett tillfälle för utvärdering av skadorna, dit den som
förorsakat skadan eller hans ombud kallas.
Om man placerar ett fartyg, en båt, eller gods, olovligen
eller emot hamnordningen, eller på ett sätt som hindrar
trafiken och varken befälhavaren, chauffören, ägaren
eller innehavaren ombesörjer flyttning, kan flyttnigen
utföras av hamnbolaget på vederbörandes bekostnad.

Om fordon, arbetsmaskiner eller gods mot
bestämmelserna placeras på hamnens landområde, och
varken befälhavaren, ägaren chauffören eller
innehavaren ombesörjer flyttning, kan flyttningen
utföras av hamnbolaget på vederbörandes bekostnad.
Den som bryter mot bestämmelserna i denna
hamnordning kan förvägras tillträde till hamnområdet.
Därutöver är denne skyldig till ersättning för de skador
och kostnader detta förorsakat.
Brott mot lag eller förordning bestraffas på det sätt som
lagen föreskriver.
11. Ersättningskrav och begränsning av ansvar
Reklamationer och krav på ersättning skall göras utan
obefogat dröjsmål.
Den som åsamkats skada mister sin talan i de fall då
reklamation sker mer än 30 dagar efter händelsen, eller
efter det att den som åsamkats skada märkt händelsen,
och denna är en näringsidkare.
Käromål mot hamnbolaget bör resas inom ett år från det
då skadan har skett, eller den som åsamkats skada har
fått vetskap om skadan. Käromålet behandlas i
domstolen på hamnbolagets hemort om inte annat
överenskomms.
Vid rättsbehandlingen tillämpas Finlands lag.
12. Kompletterande tekniska anvisningar
Se www.inkooshipping.fi, eller fråga på hamnbolaget.

En karta över hamnen finns som bilaga till denna
hamnordning.
Inkoo Shipping Oy Ab:s styrelse har med beslut ratificerat denna hamnordning
22.02.2015.
Hamnordningen träder i kraft genast, och gäller tills vidare.

