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Sukelluslupa vedenalaisiin töihin sataman vesialueilla /  Diving permission for 
underwater works 
Ilmoitus on tehtävä hyvissä ajoin ennen työn aloittamista / Send this form filled in good time  before 
starting of the work  
Ohje (Instructions):Tallenna lupahakemus omalle koneelle ja lähetä vastaavalle henkilölle liitetiedos-
tona / Save this form to your own computer and send to a responsible person as an attachment 

Vedenalainen työ/sukellus suoritetaan Underwater work/diving shall be done 

Vuosi / Year Kuukausi / Month Päivä / Date - Vuosi / Year Kuukausi / Month Päivä / Date 

Laiturialue tai aluksen nimi / Quay area or name of a vessel 

Yritys joka vastaa työn suorittamisesta /Company responsible for the work 

Vastaava työnjohtaja*/ Resp. site manager* Puh / Tel. Sähköposti / e-mail 

Kuvaus työnsuorittamisesta / Detailed description of the work

Helsingin Satama Oy / Port of Helsinki Ltd 
Työ voidaan suorittaa seuraavin ehdoin / Work can be done with following terms: 

 Helsinki VTS:n kanssa sovitaan kommunikoinnista työn aikana / A communication method with

VTS during the work has to be agreed

 VTS :ään ollaan yhteydessä aina ennen työn alkua sekä työn loputtua / Contact to VTS allways

before starting the work and after the work

K          E 
Yes      No 

Port of Helsinki vastuuhenkilö / Responsible person Puh./Tel. Sähköposti /e-mail 

Helsinki VTS: VHF 71 Puh./Tel. +358 20 448 5389 e-mail   helsinki.vts@tmfg.fi

Jakelu /Delivery: Luvan saaja / Recipient of permission 
Luvan myöntäjä / Authorizer of  permission 
Helsinki VTS 
juhani.rasanen@portofhelsinki.fi

*Vastaava työnjohtaja, yritys vastaa VNa 205/2009 mukaisista päätoteuttajan velvollisuuksista omalla vastuualueellaan (ks. työturvallisuusasiakirja)

*Responsible site manager, the company is responsible of the duties according to Government Decree on Regional Devision VNa 205/2009
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