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Sukelluslupaohje
Helsingin Satama Oy:n vesialueilla tehtäviin sukellus- ja muihin vedenalaisiin töihin tarvitaan aina kirjallinen sataman myöntämä sukelluslupa. Alusliikenne saattaa asettaa rajoituksia alueella tehtäville vedenalaisille töille.
Helsinki VTS:ää tulee informoida aina ennen sukelluksen alkua sekä sukelluksen loputtua.
Jos sukellus kestää useita päiviä tulee Helsinki VTS:ää informoida joka päivä ennen sukelluksen alkua sekä sukelluksen loputtua. Sukellustöitä harjoittavan yrityksen tulee myös
sopia Helsinki VTS:än kanssa kommunikointitavasta työn aikana. Helsinki VTS:n on oltava
tietoinen tapahtumista koska se välittää tietoa edelleen alueella liikkuville aluksille.
Alusten pohjanpesua ja pohjan kuntotarkastuksia varten luvan voi myöntää myös Helsinki
VTS sataman puolesta.
Aluksen ollessa laituriin kiinnittyneenä saa sukellustöitä tehdä aluksen lähistöllä vain kapteenin luvalla.
Sukelluslupia myöntävät seuraavat henkilöt matkustajasatamien osalta
Nimi
Puhelin mobile Puhelin työ
Sähköposti
Juhani Räsänen

0500-607037

09-31033840

Onni Majanen

0500-592233

09-310 33734 onni.majanen@portofhelsinki.fi

juhani.rasanen@portofhelsinki.fi

Sukelluslupia myöntävät seuraavat henkilöt Vuosaaren sataman osalta
Nimi

Puhelin mobile

Puhelin työ

Jukka Kallio

040-3504026

09-310 33676 jukka.kallio@portofhelsinki.fi

Helsinki VTS voi myöntää sukelluslupia aluksille
Nimi
Puhelin mobile Puhelin työ
VTS päivystäjä

020-4485389

Sähköposti

Sähköposti
helsinki.vts@tmfg.fi

Sukellusluvan hakemuslomakkeet ohjeineen ovat saatavilla Helsingin Satama Oy:n internet-sivuilta osoitteesta:
https://www.portofhelsinki.fi/luvat
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Port of Helsinki Ltd
P.O. Box 197, FI-00141 Helsinki
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Instructions for diving permit
A written diving permit is always required from the Port of Helsinki Ltd when diving or
other underwater operation is carried out at the port area. Vessel traffic may cause
restrictions for underwater works.
Helsinki VTS has to be informed always before diving operation is commenced and after
the diving operation is completed. If the diving operation will last for several days, the VTS
has to be informed every day before the operation is commenced and after the operation
is completed. The company who is in charge of the diving operation has to agree communication method with Helsinki VTS during the work.
Helsinki VTS has an authority to give permits for the vessels for bottom cleaning and bottom inspections.
Diving in the neighbourhood of a vessel when it is berthed to to a quay is not allowed
without a permission of the captain of a ship
Following persons have an authority to give permits at passenger ports
Nimi
Puhelin mobile Puhelin työ
Sähköposti
Juhani Räsänen

0500-607037

09-31033840

Onni Majanen

0500-592233

09-310 33734 onni.majanen@portofhelsinki.fi

juhani.rasanen@portofhelsinki.fi

Following persons have an authority to give permits at Vuosaari harbour
Nimi

Puhelin mobile

Puhelin työ

Sähköposti

Jukka Kallio

040-3504026

09-310 33676 jukka.kallio@portofhelsinki.fi

Helsinki VTS has an authority to give permits for the vessels
Nimi
Puhelin mobile Puhelin työ
Sähköposti
VTS Officer

020-4485389

helsinki.vts@tmfg.fi

A form for diving permission can be downloaded from the web page of Port of Helsinki Ltd:
https://www.portofhelsinki.fi/luvat
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PL 197, 00141 Helsinki

Port of Helsinki Ltd
P.O. Box 197, FI-00141 Helsinki

