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Lastikuljetusyksiköiden laivaajat

To Shippers of Cargo Transport Units

LASTIN KIINNITYS
LASTIKULJETUSYKSIKÖISSÄ

CARGO SECURING
IN CARGO TRANSPORT UNITS

Arvoisa asiakas

Dear Customer

Syksyllä ja talvella sääolosuhteet

Weather conditions in autumn and winter

voivat vaikeuttaa meri- ja maakuljetuksia.
Turvallisuuden varmistamiseksi ja lastivahinkojen
estämiseksi muistutamme asiakkaitamme siitä,
että lastien tulee olla asianmukaisesti kiinnitetyt
yksiköiden sisällä ja yksiköissä tulee olla
kiinnitys- ja tuentapisteet merikuljetusta varten.

complicate traffic both at sea and on land.
To enchance safety and to prevent any cargo damage,
we would like to remind our customers of the importance
of securing the cargo inside units and providing the units
with securing and supporting points for sea transport.
The responsibility for securing and supporting the cargo
inside the unit lies mainly with the shipper,
who shall also bear the costs involded.
In this context, we refer to our Conditions of Carriage.

Viittaamme kuljetusehtoihimme, joiden mukaisesti
lastin kiinnityksestä ja tuennasta yksikön sisällä
vastaa ensisijaisesti laivaaja, joka myös vastaa
kiinnitys- ja tuentakustannuksista.
Finnlines valvoo jatkuvasti satamissa
yksiköiden sisällä olevan lastin kiinnitystä ja tuentaa
ad hoc tarkastuksilla.
Jos tarkastuksissa havaitaan puutteita, yksikkö
joudutaan pysäyttämään, kunnes puutteet on korjattu.
Tällöin tarkastamme tehostetusti asiakkaan
muitakin yksiköitä, kunnes lastin kiinnityksen
ja tuennan voidaan todeta olevan kunnossa.
Finnlines varaa oikeuden laskuttaa kaikki
tarkastuksista johtuvat suorat kustannukset tilanteissa,
joissa kiinnityksessä tai tuennassa havaitaan puutteita.
Pyydämme huomioimaan, että myös viranomaiset
tekevät tarkastuksia maanteillä.
Aluksen päällikkö voi merilain perusteella
kieltäytyä kuljettamasta yksiköitä,
jotka eivät ole asianmukaisessa kunnossa.
Lastinkiinnitystietoa on mm. seuraavissa julkaisuissa:
CTU-koodi,
European Best Practice Guidelines on Cargo Securing
for Road Transport,
MSC.1/Circ.1498 (erityisesti sivut 65 – 119).

Finnlines monitors cargo securing and supporting inside
units on an ad hoc basis in ports. If any defects are found,
we will have to stop the unit until securing is
done properly. In such a case, our inspections
will increase and also focus on customer’s other units
until safe carriage of cargo can continue.
Finnlines reserves the right to invoice for any direct costs
arising from deficient cargo securing or supporting.
Kindly note that authorities also make inspections during
the road transport.
In accordance with the Maritime Act, the vessel's master
may refuse to accept road vehicles which do not comply
with the above requirements.
Information on cargo securing is available in publications,
such as:
CTU Code,
European Best Practice Guidelines on Cargo Securing
for Road Transport,
MSC.1/Circ.1498 (especially pages 65 – 119).

https://www2.unece.org/wiki/display/TransportSustainableCTUCode/CTU+Code
http://bookshop.europa.eu/en/cargo-securing-for-road-transport-pbMI0614080/?CatalogCategoryID=h4QKABstrmIAAAEjv5EY4e5L
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2014/wp24/IMO_Circular_1498_-_Informative_Material.pdf
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