ILMAILULAITOKSEN

6/2002

NORMISARJA
LUFTFARTSVERKETS
NORMSERIE
CIVIL AVIATION ADMINISTRATION
RULES AND DECISIONS

4.12.2002

P.O. Box 50, FIN-01531 VANTAA, FINLAND, Tel. +358 (0)9 82 771, Fax +358 (0)9 82 7720 91

http://www.ilmailulaitos.com

MATKUSTAJAN MATKATAVARAN TURVAVALVONTA

U

Ilmailulaitos on päättänyt turvatarkastuksista lentoliikenteessä 22. päivänä huhtikuuta 1994 annetun lain
(305/1994) 12 §:n sekä 3 päivänä maaliskuuta 1995 annetun ilmailulain (281/1995) 2 §:n nojalla, ottaen huomioon 7 päivänä joulukuuta 1944 allekirjoitetun kansainvälisen siviili-ilmailun yleissopimuksen (SopS 11/1949)
liitteen 17 määräykset ja suositukset sekä Euroopan siviili-ilmailukonferenssin (ECAC) asiakirjan nro 30 (ECAC
th
Policy Statement in the Field of Civil Aviation Security, 9 Edition, December 2001) suositukset, sisäasiainministeriön kanssa neuvoteltuaan, seuraavaa:
Jos matkatavaran sisältöä ei voida luotettavasti
selvittää, ja on aihetta epäillä ilmaliikennettä vaarantavaa rikollista tekoa tai sen yritystä, matkatavara on luovutettava poliisille.
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1§
Soveltamisala

Tätä päätöstä sovelletaan lentomatkustajien matkatavaroiden turvavalvontaan.

Lentoaseman päällikkö vastaa siitä että, matkatavaraan kohdistettavat turvatoimenpiteet tehdään
turvatarkastuksista lentoliikenteessä annetun lain
(305/1994) ja tämän päätöksen mukaisesti.
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2§
Määritelmiä

4§
Vastuu

Tässä päätöksessä:
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1) Matkatavara (Hold Baggage) tarkoittaa tavaraa,
joka on otettu lentoyhtiön haltuun kuljetettavaksi
ilma-aluksen ruumassa.

Lentoaseman päällikkö vastaa siitä, että turvatarkastajalla on Ilmailulaitoksen edellyttämä koulutus.

2) Kielletty esine (Prohibited article) tarkoittaa sinettä tai ainetta, jota voidaan käyttää lentoliikenteeseen kohdistuvaan laittomaan tekoon tai jonka
kuljettamiseen ei ole asianmukaista lupaa.

Turvatarkastuspisteissä on oltava turvatarkastuksista lentoliikenteessä annettu laki (305/1994) ja
tämä päätös.
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5§
Yksityiskohtaiset ohjeet

Matkatavaran turvavalvonta

Matkatavara on turvatarkastettava ennen kuin se
kuormataan ilma-alukseen.
Turvatarkastus suoritetaan käyttämällä läpivalaisulaitteita, räjähdysaineilmaisimia, muita teknisiä
apuvälineitä tai avaamalla matkatavara sen sisällön
tutkimiseksi käsin. Viimeksi mainitussa tapauksessa turvatarkastus on pyrittävä suorittamaan matkustajan läsnä ollessa.
Aineet tai esineet, joiden kuljettaminen ilmaaluksessa on kielletty tai erityisehtojen alaista, on
poistettava matkatavaroista, jos niiden kuljettamiselle asetetut erityisehdot eivät täyty. Jos matkustaja kieltää edellä mainittujen esineiden tai aineiden
poistamisen matkatavaroistaan, hänen matkatavaroitaan ei saa viedä ilma-alukseen.
Matkatavaroista poistetut esineet ja aineet siirretään lentoasemalla säilytettäväksi tai hävitettäväksi.

Ilmailulaitos antaa erikseen lentoasemille yksityiskohtaiset luottamukselliset soveltamisohjeet matkatavaroiden turvatarkastuksesta, käsittelystä,
säilytyksestä ja kuljetuksesta.
6§
Voimaantulo
Tämä päätös tulee voimaan 1. päivänä tammikuuta
2003.
Tämä päätös kumoaa 9. kesäkuuta 1999 annetun
Ilmailulaitoksen päätöksen nro 2/1999, SEC 3,
henkilöön, käsi- ja muuhun matkatavaraan lentoasemalla kohdistuvista turvatarkastustoimenpiteistä.
Ilmailulaitoksessa Vantaalla 4. päivänä joulukuuta
2002

Pääjohtaja Mikko Talvitie

