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Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan eräiden alusten ja niitä palvelevien satamien turvatoimista ja turvatoimien

valvonnasta annetun lain (485/2004) 9 § ja 17 §:n 1 momentti, sellaisina kuin ne ovat laissa
69/2007, seuraavasti:

9 §

Luvalliset vaaralliset esineet

Aluksella tai sataman turvatoimialueella
tarkastuksia tekevä voi määrätä, että sellaiset
vaaralliset esineet, joita henkilöllä on asian-
mukaisen luvan nojalla tai muutoin laillisesti
oikeus kuljettaa mukanaan, on ennen aluk-
seen taikka sataman turvatoimialueelle saa-
pumista luovutettava aluksella tai sataman
turvatoimialueella erikseen säilytettäviksi. Ne
on palautettava hänen poistuessaan alukselta
tai sataman turvatoimialueelta. Jollei esinettä
voida tuolloin vaaratta palauttaa, se on luovu-
tettava poliisille joko tarkastetulle henkilölle
palauttamista tai poliisilain (872/2011) 2 lu-
vun 15 §:ssä säädettyjä toimenpiteitä varten.

17 §

Tekninen valvonta

Sen lisäksi, mitä muualla laissa säädetään,
poliisilla, rajavartiolaitoksella ja tullilaitok-

sella on oikeus siitä sopivalla merkillä en-
nalta ilmoitettuaan suorittaa tässä laissa tar-
koitetun suomalaisen sataman alueella pai-
koissa, joihin yleisöllä on pääsy, poliisilain 4
luvun 1 §:n 1 momentissa tarkoitettua tek-
nistä valvontaa merenkulun turvallisuuden
toteuttamiseksi. Teknistä valvontaa ei kuiten-
kaan saa kohdistaa paikkoihin, jotka kuuluvat
kotirauhan piiriin, eikä käymälään, pukeutu-
mistilaan tai muuhun vastaavaan paikkaan
taikka henkilöstötiloihin tai työntekijöiden
henkilökohtaiseen käyttöön osoitettuihin työ-
huoneisiin. Ääntä tai kuvaa saadaan tallentaa
automaattisesti tekniselle laitteelle, kun se on
tarpeen rikoslain 34 a luvussa tarkoitettujen
rikosten estämiseksi taikka mainitussa lu-
vussa tarkoitetuista rikoksista etsintäkuulutet-
tujen tai näihin rikoksiin todennäköisin syin
syylliseksi epäiltyjen tunnistamiseksi. Tässä
momentissa mainitut viranomaiset saavat si-
joittaa tekniseen valvontaan käytettäviä lait-
teita sataman turvatoimialueelle, jollei siitä
aiheudu satamanpitäjälle kohtuutonta haittaa.
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