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2. Valvontalaitteiden on oltava helposti luettavissa. Niiden valaistusta on voitava säätää 
portaattomasti sammuttamiseen saakka. Valonlähteet eivät saa estää tai haitata 
valvontalaitteiden luettavuutta. 

3. Aluksessa on oltava varoitus- ja merkkivalojen testausjärjestelmä. 

4. On oltava selvästi havaittavissa, onko jokin järjestelmä toiminnassa. Jos toiminnassa oleminen 
ilmoitetaan merkkivalolla, valon on oltava vihreä. 

5. Valvontaa vaativat järjestelmien häiriöt tai vikaantuminen on osoitettava punaisella 
varoitusvalolla. 

6. Samanaikaisesti punaisen varoitusvalon syttymisen kanssa on kuuluttava äänimerkki. 
Hälytysäänimerkit voidaan antaa yksittäisenä yhteissignaalina. Tämän äänimerkin äänitason on 
oltava vähintään 3 dB(A) suurempi kuin ohjauspaikalla vallitseva enimmäismelutaso. 

7. Äänimerkki on voitava katkaista häiriön tai vian tunnistamisen jälkeen. Äänimerkin 
katkaiseminen ei saa estää äänimerkin laukeamista mahdollisten muiden häiriöiden kohdalla. 
Punaiset varoitusvalot saavat kuitenkin sammua vasta häiriön korjaamisen jälkeen. 

8. Valvonta- ja osoitinlaitteiden on kytkeydyttävä automaattisesti toiseen voimanlähteeseen, jos 
niiden oma voimanlähde vioittuu. 

7.04 artikla 

Päämoottorien ja ohjauslaitteiston hallinta-, osoitin- ja valvontalaitteita koskevat erityiset 
vaatimukset 

1. Päämoottorien ja ohjauslaitteiston hallinnan ja valvonnan on oltava mahdollista ohjauspaikalta 
käsin. Jos päämoottoriin kuuluu ohjauspaikalta käytettävä kytkin tai ohjauspaikalta ohjattava 
säätösiipipotkuri, riittää, kun sen voi käynnistää ja sammuttaa konehuoneesta käsin. 
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2. Kutakin päämoottoria on ohjattava erillisellä vivulla, joka liikkuu ympyrän kaaren kautta 
pystytasossa suunnilleen samansuuntaisena kuin aluksen pituusakseli. Vivun siirto keulaa kohti 
aiheuttaa aluksen liikkumisen eteenpäin ja sen siirto perää kohti aiheuttaa peräytysliikkeen. 
Vaihteen on kytkeydyttävä tai kulkusuunnan vaihduttava, kun vipu on suunnilleen vapaa-
asennossa. Vivun on pysyttävä vapaa-asennossa. 

3. Yhden henkilön tutkaohjaukseen suunnitelluissa ohjaushyteissä on näytettävä alukseen 
vaikuttavan työntövoiman suunta ja potkurin tai päämoottorien kierrosluku. 

4. Edellä 6.07 artiklan 2 kohdan, 8.03 artiklan 2 kohdan ja 8.05 artiklan 13 kohdan mukaiset 
osoitin- ja valvontalaitteet on sijoitettava ohjauspaikalle. 

5. Aluksia, joissa on yhden henkilön tutkaohjaukseen suunniteltu ohjaushytti, on ohjattava 
vivulla. Vipua on oltava helppo liikuttaa käsin. Vivun asennon on vastattava täsmälleen 
peräsimen lapojen asentoa aluksen pituusakseliin nähden. Ote vivusta on voitava irrottaa missä 
tahansa asennossa ilman, että peräsimen lapojen asento muuttuu. Vivun vapaa-asennon on 
oltava hyvin havaittavissa. 

6. Jos alus on varustettu keulaperäsimillä tai erityisperäsimillä erityisesti peräytysajoa varten ja 
sen ohjaushytti on suunniteltu yhden henkilön tutkaohjausta varten, peräsimiä on voitava 
käyttää erityisillä vivuilla, jotka vastaavat soveltuvin osin 5 kohdan vaatimuksia. 

 Tätä vaatimusta sovelletaan myös, kun kytkyeissä käytetään muuta ohjauslaitteistoa kuin 
kytkyeen kuljettamiseen käytettävän vesikulkuneuvon ohjauslaitteistoa. 

7. Kääntymisnopeuden säätimiä käytettäessä on kääntymisnopeuden ohjain voitava vapauttaa 
missä tahansa asennossa ilman, että se vaikuttaa säädettyyn kääntymisnopeuteen. 

 Ohjaimen kiertoliikkeen on muodostettava riittävän laaja kaari, jotta säätäminen voidaan 
suorittaa riittävän tarkasti. Vapaa-asennon on erottava selvästi muista asennoista. Asteikko on 
voitava valaista portaattomasti säätäen. 
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8. Koko ohjauslaitteiston kauko-ohjauslaitteet on asennettava kiinteästi ja järjestettävä siten, että 
valittu kurssi on selvästi havaittavissa. Jos kauko-ohjauslaitteet voidaan kytkeä pois päältä, 
niissä on oltava osoitinlaitteet, jotka ilmaisevat, onko laite "käytössä" vai "pois käytöstä". 
Ohjainten sijoittelun ja käsittelyn on oltava toimivaa. 

 Ohjauslaitteiston apulaitteissa, kuten keulapotkureissa, voidaan käyttää muita kuin kiinteitä 
kauko-ohjauslaitteita, jos apulaite voidaan ottaa käyttöön ohituksella ohjaushytistä käsin 
milloin tahansa. 

9. Säätösiipipotkuri-, vesisuihku-, sykloidipotkuri- ja keulaperäsinlaitteissa vastaavat laitteet 
hyväksytään hallinta-, osoitin- ja valvontalaitteiksi. 

 Edellä olevien 1–8 kohdan vaatimuksia sovelletaan soveltuvin osin ja ottaen huomioon edellä 
mainittujen aktiivisten ohjaus- ja työntövoimayksiköiden erityisominaisuudet ja järjestely. 
Osoitinlaitteen asennosta on käytävä selvästi ilmi jokaisen laitteen osalta alukseen vaikuttavan 
työnnön tai suihkun suunta. 

7.05 artikla 

Kulkuvalot, merkkivalot ja äänimerkit 

1. Tässä artiklassa tarkoitetaan: 

a) "kulkuvaloilla" mastovaloja, sivuvaloja, perävaloja, kaikilta puolilta nähtäviä valoja, 
sinisiä vilkkuvia valoja, suurnopeusalusten keltaisia nopeasti vilkkuvia voimakkaita valoja 
ja sinisiä valoja, jotka ilmoittavat vaarallisten aineiden kuljetuksesta; 

b) "merkkivaloilla" äänimerkkeihin liittyviä valoja ja siniseen tauluun kuuluvaa valoa. 

2. Kulkuvalojen valvontaa varten ohjaushyttiin on asennettava merkkivaloja tai vastaavia valoja, 
kuten merkkilamppuja, jos tämä valvonta ei ole mahdollista suoraan ohjaushytistä käsin. 



 

 
13274/1/05 REV 1  JEB/aj 72 
LIITE II DG C III   FI 

3. Yhden henkilön tutkaohjausta varten suunniteltujen ohjaushyttien ohjaustauluihin on 
asennettava merkkilamput kulkuvalojen ja merkkivalojen valvontaa varten. Kulkuvalojen 
kytkimet sisällytetään merkkilamppuihin tai sijoitetaan niiden viereen. 

 Kunkin kulkuvalon ja merkkivalon merkkilampun järjestelyn ja värin on vastattava kyseisten 
valojen todellista sijaintia ja väriä. 

 Kulkuvalon tai merkkivalon vioittumisen on aiheutettava vastaavan merkkilampun 
sammuminen tai ilmaistava tämä jollakin muulla signaalilla. 

4. Yhden henkilön tutkaohjaukseen suunnitelluissa ohjaushyteissä äänimerkkejä on voitava antaa 
jalkakäyttöisen kytkimen avulla. Tämä ei koske "ei saa lähestyä" -äänimerkkiä asiassa 
sovellettavien jäsenvaltioiden merenkulkuviranomaisten säännösten mukaisesti. 

5. Kulkuvalojen on oltava liitteessä IX olevan 1 osan vaatimusten mukaisia. 

7.06 artikla 

Tutkalaitteet ja kääntymisnopeuden osoittimet 

1. Tutkalaitteen ja kääntymisnopeuden osoittimen on oltava toimivaltaisen viranomaisen 
hyväksymää tyyppiä. Liitteessä IX asetettujen tutkalaitteiden ja kääntymisnopeuden osoittimien 
asennusta ja toiminnan testausta koskevia vaatimuksia on noudatettava. Sisävesien ECDIS-
laitteistoa, jota voidaan käyttää navigointitilassa, pidetään tutkalaitteena. Lisäksi on 
noudatettava sisävesien ECDIS-standardin vaatimuksia. 

 Kääntymisnopeuden osoittimen on sijaittava perämiehen edessä tämän näkökentässä. 

2. Ohjaushyteissä, jotka on suunniteltu yhden henkilön tutkaohjausta varten: 

a) tutkanäyttö ei saa olla olennaisesti perämiehen näköakselin ulkopuolella tavanomaisessa 
asennossaan; 

b) tutkakuvan on oltava täysin näkyvissä ilman häikäisysuojaa tai varjostinta riippumatta 
ohjaushytin ulkopuolella vallitsevista valaistusoloista; 
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c) kääntymisnopeuden osoitin on asennettava suoraan tutkakuvan ylä- tai alapuolelle tai sen on 
sisällyttävä tutkakuvaan. 

7.07 artikla 

Radiopuhelinlaitteisto aluksissa, joiden ohjaushytti on suunniteltu yhden henkilön suorittamaa 
tutkaohjausta varten 

1. Aluksissa, joiden ohjaushytti on suunniteltu yhden henkilön suorittamaa tutkaohjausta varten, 
alukselta toiselle tapahtuvan yhteydenpidon merenkulkutiedotusten vastaanoton on tapahduttava 
kovaäänisen avulla ja lähetyksen kiinteän mikrofonin avulla. Vaihdon vastaanotosta lähetykseen 
on tapahduttava painikkeen avulla. 

 Näiden verkkojen mikrofoneja ei saa voida käyttää puheluihin yleisen verkon kautta. 

2. Jos ohjaushyteissä, jotka on suunniteltu yhden henkilön suorittamaa tutkaohjausta varten, on 
yleiseen verkkoon liitetty radiopuhelinlaitteisto, vastaanoton on voitava tapahtua perämiehen 
istumapaikalta. 

7.08 artikla 

Aluksen sisäiset yhteydenpitolaitteet 

Aluksissa, joiden ohjaushytti on suunniteltu yhden henkilön suorittamaa tutkaohjausta varten, on 
oltava sisäiset yhteydenpitolaitteet. 

Ohjauspaikalta on voitava saada puheyhteys seuraaviin paikkoihin: 
a) aluksen tai kytkyeen keula; 

b) aluksen tai kytkyeen perä, jos suora yhteys ohjauspaikalta käsin ei ole mahdollinen; 

c) miehistön asuintilat; 

d) kuljettajan hytti. 
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Vastaanoton on kaikissa edellä mainituissa paikoissa tapahduttava kovaäänisen avulla ja lähetyksen 
kiinteän mikrofonin avulla. Aluksen tai kytkyeen keulaan tai perään voi olla radiopuhelinyhteys. 

7.09 artikla 

Hälytysjärjestelmä 

1. Aluksella on oltava itsenäinen hälytysjärjestelmä, jolla voidaan tavoittaa asuintilat, 
konehuoneet ja tarvittaessa erilliset pumppuhuoneet. 

2. Perämiehen ulottuvilla on oltava hälytysmerkin päälle ja pois päältä kytkevä katkaisin. 
Kytkimet, jotka automaattisesti palaavat "pois päältä" -asentoon, kun ne vapautetaan, eivät ole 
sallittuja. 

3. Hälytysmerkin äänenvoimakkuuden on oltava vähintään 75 dB(A) asuintiloissa. 

 Kone- ja pumppuhuoneissa hälytysmerkin on oltava koko tilassa hyvin havaittavissa oleva ja 
hyvin näkyvä vilkkuva valo. 

7.10 artikla 

Lämmitys ja ilmanvaihto 

Ohjaushyteissä on oltava tehokas ja säädettävä lämmitys- ja ilmanvaihtojärjestelmä. 

7.11 artikla 

Peräankkurin käyttölaitteet 

Aluksissa ja kytkyeissä, joiden ohjaushytti on suunniteltu yhden henkilön suorittamaa tutkaohjausta 
varten, ja yli 86 m pitkillä tai yli 22,90 m leveillä aluksilla perämiehen on voitava pudottaa 
peräankkurit paikaltaan. 
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7.12 artikla 

Ohjaushytin korkeuden säätö 

Korkeuden säädöllä varustetuissa ohjaushyteissä on oltava hätälaskujärjestelmä. 

Automaattisen varoitusäänen on kuuluttava selvästi aina ohjaushyttiä laskettaessa. Varoitusääntä ei 
tarvita, jos sopivin rakenteellisin toimenpitein voidaan estää korkeuden säädön aiheuttama 
loukkaantumisvaara. 

Ohjaushytistä on voitava poistua turvallisesti kaikissa korkeusasennoissa. 

7.13 artikla 

Yhteisön todistuksen merkintä aluksista, joiden ohjaushytti on suunniteltu yhden henkilön 
suorittamaa tutkaohjausta varten 

Jos alus vastaa yhden henkilön suorittamaa tutkaohjausta koskevia erityisiä säännöksiä 7.01, 7.04–
7.08 ja 7.11 artiklan mukaisesti, yhteisön todistukseen on tehtävä seuraava merkintä: 

"Aluksessa on yhden henkilön suorittamaa tutkaohjausta varten suunniteltu ohjaushytti". 
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8 LUKU 

K O N E E N R A K E N N U S T A  K O S K E V A T  V A A T I M U K S E T  

8.01 artikla 

Yleistä 

1. Moottorit ja niihin liittyvät laitteet on suunniteltava, rakennettava ja asennettava parhaiden 
toimintatapojen mukaisesti. 

2. Säännöllistä tarkastusta vaativien laitteistojen, erityisesti höyrykattiloiden, muiden 
paineastioiden ja niiden varusteiden sekä hissien, on oltava jossakin yhteisön jäsenvaltiossa 
sovellettavien säännösten mukaisia. 

3. Asentaa saa vain polttomoottoreita, jotka käyvät polttoaineella, jonka leimahduspiste on alle 
55 oC. 

8.02 artikla 

Turvalaitteisto 

1. Moottorit on asennettava ja kiinnitettävä siten, että niille on asianmukainen pääsy käyttöä ja 
kunnossapitoa varten, ja siten, että kyseisiä tehtäviä hoitaville henkilöille ei aiheudu vaaraa. 
Tahaton käynnistyminen on voitava estää. 

2. Päämoottorit, apumoottorit, höyrykattilat, painesäiliöt ja niiden lisälaitteet on varustettava 
turvalaitteilla. 

3. Hätätapauksessa on myös voitava pysäyttää moottorit, jotka käyttävät puhaltimia ja 
imutuulettimia, sen tilan ulkopuolelta, johon ne on asennettu, ja konehuoneen ulkopuolelta. 

4. Tarvittaessa sellaisten putkien liitoskohdat, joissa on polttoöljyä, voiteluöljyä tai voimansiirto-, 
ohjaus- ja käynnistysjärjestelmissä sekä lämmitysjärjestelmissä käytettyjä öljyjä, on peitettävä 
tai muulla tavoin suojattava jotta vältettäisiin öljyn roiskuminen tai vuotaminen kuumille 
pinnoille, koneiston ilmanottoaukkoihin tai muihin syttyviin lähteisiin. Putkien liitoskohtia on 
oltava mahdollisimman vähän. 
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5. Dieselmoottorien polttoaineensyöttöön tarkoitetut ulkoiset korkeapaineputket korkeapaineisten 
polttoainepumppujen ja polttoaineruiskujen välillä on suojattava kaksinkertaisilla seinämillä 
varustetulla putkistolla, joka kykenee vastaanottamaan rikkoutuneesta korkeapaineputkesta 
vuotanutta polttoainetta. Kaksinkertaisilla seinämillä varustetussa putkistossa on oltava 
vuotojen keruujärjestelmiä. Polttoaineputken rikkoutumisen on laukaistava hälytys. Hälytystä 
ei kuitenkaan tarvita moottoreissa, joissa on enintään kaksi sylinteriä. Kaksinkertaisilla 
seinämillä varustettuja putkistoja ei tarvitse soveltaa avointen kansien moottoreihin, joilla 
käytetään ankkuri- ja kiinnitysvinttureita. 

6. Moottorin osien eristämisessä on noudatettava 3.04 artiklan 3 kohdan 2 alakohdan vaatimuksia. 

8.03 artikla 

Käyttövoimayksikkö 

1. Aluksen käyttövoima on voitava käynnistää ja pysäyttää ja sen suuntaa on voitava muuttaa 
luotettavasti ja nopeasti. 

2. Seuraavia arvoja on valvottava asianmukaisilla laitteilla, jotka hälyttävät, kun saavutetaan 
kriittinen taso: 

a) päämoottorin jäähdytysveden lämpötila; 

b) päämoottorien ja vaihteiston voiteluöljyn paine; 

c) päämoottorin suunnanvaihtokoneiston, kääntymisvaihteiston tai potkurien öljyn- ja 
ilmanpaine. 

3. Aluksissa, joissa on vain yksi päämoottori, moottori ei saa pysähtyä automaattisesti, paitsi 
ylinopeussuojan vaikutuksesta. 

4. Aluksissa, joissa on vain yksi päämoottori, moottori voidaan varustaa automaattisella 
kierrosluvun pienentämislaitteella vain, jos moottorin kierrosluvun lasku osoitetaan 
ohjaushytissä sekä merkkivalolla että äänimerkillä ja jos moottorin kierrosluvun 
pienentämislaite voidaan kytkeä pois päältä perämiehen paikalta. 

5. Akselien läpiviennit on tehtävä niin, että niistä ei voi päästä valumaan vesistöjä pilaavia 
voiteluaineita. 
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8.04 artikla 

Pakojärjestelmä 

1. Pakokaasut on johdettava kokonaan aluksen ulkopuolelle. 

2. Pakokaasujen pääseminen aluksen eri tiloihin on estettävä tarkoituksenmukaisin toimenpitein. 
Jos asuintilojen tai ohjaushytin läpi kulkee pakokaasujen poistoputkia, ne on suojattava näissä 
tiloissa kaasutiiviillä vaipalla. Pakokaasuputken ja vaipan välisen tilan on oltava yhteydessä 
ulkoilmaan. 

3. Pakokaasuputket on järjestettävä ja suojattava siten, että ne eivät voi aiheuttaa tulipaloa. 

4. Konehuoneissa pakokaasuputket on riittävästi eristettävä tai jäähdytettävä. Konehuoneiden 
ulkopuolella saattaa riittää pelkkä kosketussuoja. 

8.05 artikla 

Polttoainesäiliöt, -putket ja muut varusteet 

1. Nestemäiset polttoaineet on säilytettävä aluksen runkoon kuuluvissa tai alukseen kiinteästi 
asennetuissa terässäiliöissä. Jos aluksen rakenne niin vaatii, voidaan käyttää palonkestävyyden 
suhteen vastaavaa materiaalia. Nämä vaatimukset eivät koske apumoottorien säiliöitä, joiden 
tilavuus on enintään 12 litraa ja jotka on liitetty näihin kiinteästi tehtaalla. Polttoainesäiliöillä ei 
saa olla yhteisiä pintoja juomavesisäiliöiden kanssa. 

2. Säiliöt ja niiden putkistot ja muut varusteet on sijoitettava ja järjestettävä siten, että 
polttoainetta tai polttoainehöyryä ei voi vahingossa päästä aluksen sisätiloihin. 
Polttoainenäytteiden ottoon tai vedentyhjennykseen tarkoitettujen venttiilien on oltava itsestään 
sulkeutuvia. 

3. Törmäyslaipion etupuolella ei saa olla polttoainesäiliöitä. 

4. Polttoainesäiliöitä ja niiden varusteita ei saa sijoittaa välittömästi moottorien tai 
pakokaasuputkien ylläpuolelle. 

5. Polttoainesäiliöiden täyttöaukot on merkittävä selvästi. 
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6. Polttoainesäiliöiden täyttöputkien aukon on sijaittava kannella. Poikkeuksen muodostavat 
päivittäiseen käyttöön tarkoitetut säiliöt. Täyttöputkien on oltava varustettuja eurooppalaisen 
standardin EN 12 827:1999 mukaisella liitännällä. 

 Tällaisissa säiliöissä on oltava ilmaputki, joka johtaa ulkoilmaan kannen yläpuolella ja on 
asennettu siten, että siihen ei pääse vettä. Ilmaputken poikkipinnan on oltava vähintään 1,25-
kertainen täyttöputken poikkipintaan nähden. 

 Jos säiliöt ovat yhteydessä toisiinsa, yhdysputken poikkipinnan on oltava vähintään 1,25-
kertainen täyttöputken poikkipintaan nähden. 

7. Polttoaineen jakeluun tarkoitetut putket on varustettava heti säiliöiden ulostulon kohdalla 
lukituslaitteella, jota voidaan käyttää kannelta käsin. 

 Tämä ei koske polttoainesäiliöitä, jotka on asennettu suoraan moottoriin. 

8. Polttoaineputket, niiden liitännät, tiivisteet ja varusteet on valmistettava materiaaleista, jotka 
kestävät niihin todennäköisesti kohdistuvan mekaanisen, kemiallisen ja termisen rasituksen. 
Polttoaineputkia ei saa saattaa alttiiksi haitalliselle lämpövaikutukselle, ja ne on voitava 
tarkastaa niiden koko pituudelta. 

9. Polttoainesäiliöissä on oltava asianmukainen mittalaite. Mittalaitteiden on oltava luettavissa 
enimmäistäyttömäärään asti. Mittalasit on iskusuojattava tehokkaasti, niiden alapäässä on 
oltava itsesulkeutuva laite ja yläpään on oltava kiinnitettynä säiliöön enimmäistäyttömäärän 
yläpuolella. Mittalasien materiaalin on säilytettävä muotonsa tavanomaisissa ympäristön 
lämpötiloissa. Peilausputket eivät saa päättyä asuintiloihin. Kone- tai kattilahuoneeseen 
päättyvät peilausputket on varustettava asianmukaisella itsesulkeutuvalla laitteella. 

10. a) Polttoainesäiliöt on suojattava asianmukaisin aluksella olevin teknisin laittein 
polttoainevuotojen varalta polttoainesäiliön täyttämisen aikana. Nämä laitteet on 
merkittävä yhteisön todistuksen kohtaan 52. 

b) Jos polttoainesäiliö täytetään täyttöasemalla, jossa on omat tekniset laitteet täytön aikana 
tapahtuvien polttoainevuotojen ehkäisemiseksi, a alakohdan ja 11 kohdan 
varustesäännöksiä ei sovelleta. 
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11. Jos polttoainesäiliössä on automaattinen sulkulaite, anturien on keskeytettävä säiliön 
täyttäminen täyttöasteen saavuttaessa 97 prosenttia; näiden laitteiden on oltava myös 
vikaantuessaan turvallisia. 

 Jos anturi joutuu sähkökontaktiin, joka voi keskeyttää täyttöasemalta syötetyn virtasilmukan 
binaarisen signaalin muodossa, signaali on voitava siirtää täyttöasemalle käyttäen IEC-
julkaisun 60309-1:1999 mukaista 40—50 V:n tasavirtaa välittävää vesitiivistä liitäntäpistoketta, 
jonka tunnusväri on valkoinen ja jossa maadoituksen kosketusasento on klo 10:ssä. 

12. Polttoainesäiliöt on varustettava vuototiiviisti suljettavilla puhdistus- ja tarkastusaukoilla. 

13. Välittömästi päämoottoreihin ja aluksen turvalliseen käyttöön tarvittaviin moottoreihin liitetyt 
polttoainesäiliöt on varustettava laitteella, joka osoittaa ohjaushytissä sekä merkkivalolla että 
äänimerkillä, että säiliön täyttöaste ei ole riittävä turvallisen käytön jatkamiseksi. 

8.06 artikla 

Voiteluöljyn, putkien ja muiden varusteiden säilytys 

1. Voiteluöljy on säilytettävä aluksen runkoon kuuluvissa tai alukseen kiinteästi asennetuissa 
terässäiliöissä. Jos aluksen rakenne niin vaatii, voidaan käyttää palonkestävyyden suhteen 
vastaavaa materiaalia. Nämä vaatimukset eivät koske säiliöitä, joiden tilavuus on enintään 
25 litraa. Voiteluöljysäiliöillä ei saa olla yhteisiä pintoja juomavesisäiliöiden kanssa. 

2. Voiteluöljysäiliöt ja niiden putkistot ja muut varusteet on sijoitettava ja järjestettävä siten, että 
voiteluöljyä tai voiteluöljyhöyryä ei voi vahingossa päästä aluksen sisätiloihin. 

3. Törmäyslaipion etupuolella ei saa olla voiteluöljysäiliöitä. 

4. Voiteluöljysäiliöitä ja niiden varusteita ei saa sijoittaa välittömästi moottorien tai 
pakokaasuputkien yläpuolelle. 

5. Voiteluöljysäiliöiden täyttöaukot on merkittävä selvästi. 
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6. Voiteluöljyputket, niiden liitännät, tiivisteet ja varusteet on valmistettava materiaaleista, jotka 
kestävät niihin todennäköisesti kohdistuvan mekaanisen, kemiallisen ja termisen rasituksen. 
Putkia ei saa saattaa alttiiksi haitalliselle lämpövaikutukselle, ja ne on voitava tarkastaa niiden 
koko pituudelta. 

7. Voiteluöljysäiliöissä on oltava asianmukainen mittalaite. Mittalaitteiden on oltava luettavissa 
enimmäistäyttömäärään asti. Mittalasit on iskusuojattava tehokkaasti, niiden alapäässä on 
oltava itsesulkeutuva laite ja yläpään on oltava kiinnitettynä säiliöön enimmäistäyttömäärän 
yläpuolella. Mittalasien materiaalin on säilytettävä muotonsa tavanomaisissa ympäristön 
lämpötiloissa. Peilausputket eivät saa päättyä asuintiloihin. Kone- tai kattilahuoneeseen 
päättyvät peilausputket on varustettava asianmukaisella itsesulkeutuvalla laitteella. 

8.07 artikla 

Voimansiirtojärjestelmissä, hallinta- ja käynnistysjärjestelmissä sekä lämmitysjärjestelmissä 
käytetyn öljyn, putkien ja muiden varusteiden säilytys 

1. Voimansiirtojärjestelmissä, hallinta- ja käynnistysjärjestelmissä sekä lämmitysjärjestelmissä 
käytetyt öljyt on säilytettävä aluksen runkoon kuuluvissa tai alukseen kiinteästi asennetuissa 
terässäiliöissä. Jos aluksen rakenne niin vaatii, voidaan käyttää palonkestävyyden suhteen 
vastaavaa materiaalia. Nämä vaatimukset eivät koske säiliöitä, joiden tilavuus on enintään 
25 litraa. Asianomaisilla öljysäiliöillä ei saa olla yhteisiä pintoja juomavesisäiliöiden kanssa. 

2. Öljysäiliöt ja niiden putkistot ja muut varusteet on sijoitettava ja järjestettävä siten, että öljyä tai 
öljyhöyryä ei voi vahingossa päästä aluksen sisätiloihin. 

3. Törmäyslaipion etupuolella ei saa olla öljysäiliöitä. 

4. Öljysäiliöitä ja niiden varusteita ei saa sijoittaa välittömästi moottorien tai pakokaasuputkien 
yläpuolelle. 

5. Öljysäiliöiden täyttöaukot on merkittävä selvästi. 

6. Öljyputket, niiden liitännät, tiivisteet ja varusteet on valmistettava materiaaleista, jotka kestävät 
niihin todennäköisesti kohdistuvan mekaanisen, kemiallisen ja termisen rasituksen. Putkia ei 
saa saattaa alttiiksi haitalliselle lämpövaikutukselle, ja ne on voitava tarkastaa niiden koko 
pituudelta. 
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7. Öljysäiliöissä on oltava asianmukainen mittalaite. Mittalaitteiden on oltava luettavissa 
enimmäistäyttömäärään asti. Mittalasit on iskusuojattava tehokkaasti, niiden alapäässä on 
oltava itsesulkeutuva laite ja yläpään on oltava kiinnitettynä säiliöön enimmäistäyttömäärän 
yläpuolella. Mittalasien materiaalin on säilytettävä muotonsa tavanomaisissa ympäristön 
lämpötiloissa. Peilausputket eivät saa päättyä asuintiloihin. Kone- tai kattilahuoneeseen 
päättyvät peilausputket on varustettava asianmukaisella itsesulkeutuvalla laitteella. 

8.08 artikla 

Tyhjennyslaitteet 

1. Kaikki vesitiiviit osastot on voitava tyhjentää erikseen. Tämä ei kuitenkaan koske vesitiiviitä 
osastoja, jotka yleensä suljetaan ilmatiiviisti ajon aikana. 

2. Miehitetyt alukset on varustettava kahdella itsenäisellä tyhjennyspumpulla, joita ei saa sijoittaa 
samaan tilaan. Ainakin toisen niistä on oltava moottorikäyttöinen. Aluksilla, joiden teho on alle 
225 kW tai joiden kantavuus on alle 350 tonnia, tai aluksilla, joita ei ole tarkoitettu tavaroiden 
kuljetukseen ja joiden uppouma on alle 250 m3, riittää yksi käsi- tai moottorikäyttöinen 
tyhjennyspumppu. 

 Kutakin vaadittua pumppua on voitava käyttää kaikissa vesitiiviissä osastoissa. 

3. Ensimmäisen tyhjennyspumpun vähimmäistyhjennyskapasiteetti Q1 saadaan seuraavan kaavan 
mukaan: 

 Q1 = 0,1 . d1² [l/min] 

 d1 saadaan seuraavan kaavan mukaan: 

 ( ) [ ]mm25HBL1,5d1 ++⋅=
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 Toisen tyhjennyspumpun vähimmäistyhjennyskapasiteetti Q2 saadaan seuraavan kaavan 
mukaan: 

 Q2 = 0,1 . d2² [l/min] 

 d2 saadaan seuraavan kaavan mukaan: 

 ( ) [ ]mm25HBl2d 2 ++⋅=
 

 Kuitenkaan d2:n ei tarvitse olla suurempi kuin d1. 

 Laskettaessa arvoa Q2 l on pisimmän vesitiiviin osaston pituus. 

 Kaavoissa: 

 l = kyseisen vesitiiviin osaston pituus [m]; 

 d1 = päätyhjennysputken laskennallinen sisähalkaisija [mm]; 

 d2 haaraputken laskennallinen sisähalkaisija [mm]. 

4. Jos tyhjennyspumput on liitetty tyhjennysjärjestelmään, on tyhjennysputken sisähalkaisijan 
oltava vähintään d1 (mm) ja haaraputkien sisähalkaisijan vähintään d2 (mm). 

 Alle 25 m pitkillä aluksilla arvot d1 ja d2 voivat olla alimmillaan 35 mm. 

5. Ainoastaan itsesyöttävät tyhjennyspumput ovat sallittuja. 

6. Jokaista yli 5 m:n levyistä tasapohjaista osastoa kohti on oltava ainakin yksi imusihti 
kummallakin puolella. 
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7. Peräsoppi voidaan tyhjentää pääkonehuoneen kautta sellaisten automaattisesti sulkeutuvien 
valumisputkien avulla, joille pääsy on helppoa. 

8. Yksittäisten osastojen haaraputket on yhdistettävä päätyhjennysputkeen lukittavalla 
takaiskuventtiilillä. 

 Osastot tai muut tilat, joissa voidaan pitää painolastia, on yhdistettävä tyhjennysjärjestelmään 
vain yksinkertaisella sulkulaitteella. Tämä ei koske lastiruumia, joissa voidaan pitää 
painolastia. Tällaisten lastiruumien täyttäminen painolastivedellä on suoritettava 
tyhjennysputkista erillisellä, kiinteällä painolastiputkistolla tai haaraputkilla, jotka voidaan 
liittää päätyhjennysputkeen letkuilla tai letkuliittimillä. Lastiruuman pohjassa sijaitsevat 
vedenottoventtiilit eivät ole sallittuja tähän tarkoitukseen. 

9. Lastiruuman pilssi on varustettava mittalaitteilla. 

10. Jos aluksen tyhjennysjärjestelmässä on kiinteät putket, öljypitoisen veden keräämiseen 
tarkoitetut pilssin tyhjennysputket on varustettava sulkemislaittein, jotka tarkastuselin on 
varustanut sinetillä. Sulkemislaitteiden määrä ja sijainti on merkittävä yhteisön todistukseen. 

11. Sulkemislaitteiden lukitseminen vastaa 10 kohdan mukaista sinetöintiä. Sulkemislaitteiden 
lukitsemiseen käytettävä avain tai avaimet on merkittävä asianmukaisesti ja säilytettävä 
merkityssä paikassa ja helposti saatavilla konehuoneessa. 

8.09 artikla 

Öljypitoisen veden ja jäteöljyn säilytys 

1. Ajon aikana kerääntyvä öljypitoinen vesi on voitava säilyttää aluksessa. Konehuoneen pilssi 
katsotaan tätä tarkoitusta varten säilytystilaksi. 

2. Konehuoneessa on oltava jäteöljyn säilytystä varten yksi tai useampi säiliö, joiden tilavuus on 
vähintään 1,5-kertainen kaikkien polttomoottoreiden ja vaihteistojen sumppujen jäteöljyn 
määrään sekä hydraulinestesäiliön hydraulinesteen määrään nähden. 
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 Edellä mainittujen säiliöiden tyhjennysliitäntöjen on oltava eurooppalaisen standardin 
EN 1305:1996 mukaisia. 

3. Tarkastuselin voi myöntää vapautuksia 2 kohdan vaatimuksista aluksille, jotka liikennöivät 
vain lyhyillä matkoilla. 

8.10 artikla 

Alusten melutaso 

1. Aluksen ajon aikana aiheuttamaa melua, erityisesti moottoreiden imu- ja pakoääniä, on 
vaimennettava asianmukaisin laittein. 

2. Aluksen ajon aikana aiheuttaman melun taso ei saa sivusuunnassa 25 m:n etäisyydellä 
laidoituksesta olla suurempi kuin 75 dB(A). 

3. Pysähdyksissä olevien alusten melutaso ei saa sivusuunnassa 25 m:n etäisyydellä laidoituksesta 
olla suurempi kuin 65 dB(A) muulloin kuin lastauksen aikana. 
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8 a LUKU 

( e i  t e k s t i ä )  
 

9 LUKU 

S Ä H K Ö L A I T T E E T  

9.01 artikla 

Yleistä 

1. Jos jonkin laitteiston tietyistä osista ei ole asetettu erityisiä vaatimuksia, niiden turvallisuus 
katsotaan riittäväksi, jos kyseiset osat on toteutettu voimassa olevan eurooppalaisen standardin 
mukaisesti tai hyväksytyn luokituslaitoksen vaatimusten mukaisesti. 

 Tarkastuselimelle on esitettävä tarvittavat asiakirjat. 

2. Aluksella on säilytettävä tarkastuselimen asianmukaisesti leimaamat asiakirjat, joissa on 
seuraavat tiedot: 

a) yleispiirustukset koko sähkölaitteistosta; 

b) pää-, vara- ja jakotaulun kytkentäkaaviot sekä tärkeimmät tekniset tiedot, jotka koskevat 
esimerkiksi suoja- ja valvontalaitteiden sähkövirran voimakkuutta ja nimellisvirtaa; 

c) käytettävien sähköisten koneiden ja laitteiden tehotiedot; 

d) kaapelityypit ja tiedot johdinten poikkipinnoista. 

 Miehittämättömillä aluksilla näiden asiakirjojen säilyttäminen aluksella ei ole välttämätöntä, 
mutta niiden on oltava saatavilla omistajalta milloin tahansa. 
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3. Sähkölaitteet on suunniteltava siten, että ne kestävät pysyvän poikittaiskallistuman 15o:seen asti 
ja ympäröivää sisälämpötilaa 0 ºC:sta +40oC:seen ja kannella lämpötilaa -20 ºC:sta +40 ºC:seen. 
Niiden on toimittava näiden raja-arvojen puitteissa moitteettomasti. 

4. Pääsy kaikkien sähköisten ja elektronisten laitteistojen ja laitteiden luo on taattava, ja niiden on 
oltava helppoja huoltaa. 

9.02 artikla 

Virransyöttöjärjestelmät 

1. Vesikulkuneuvoissa, joissa on sähkölaitteisto, virransyöttöjärjestelmässä on oltava vähintään 
kaksi virtalähdettä, niin että yhden virtalähteen vikaantuessa toinen virtalähde pystyy 
syöttämään virtaa sähkölaitteille, joita tarvitaan aluksen turvalliseen toimintaan, vähintään 
30 minuuttia. 

2. Virransyöttöjärjestelmän riittävä mitoitus on osoitettava tehovarannolla. Samalla voidaan 
huomioida asianmukainen samanaikaisuuskerroin. 

3. Ohjauslaitteiston (peräsinlaitteet) voimanlähteeseen sovelletaan 6.04 artiklaa 1 kohdasta 
riippumatta. 
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9.03 artikla 

Kosketussuoja sekä suojaus vieraiden esineiden ja veden sisääntunkeutumiselta 

Laitteiston kiinteiden osien vähimmäissuojausluokan on oltava seuraavan taulukon mukainen: 
 
 Vähimmäissuojausluokka 

(IEC-julkaisun 60529:1992 mukaisesti) 
Sijainti Generaattorit Moottorit Muuntajat Ohjaustaulut 

Jakelu 
Kytkimet 

Asennus-
tarvikkeet 

Valaistus-
laitteet 

Työskentelytilat, konehuoneet ja 
ohjauslaiteosastot IP 22 IP 22 

2) 
IP 22 

1)2) 
IP 22 IP 44 IP 22 

Lastiruumat     IP 55 IP 55 

Akkujen ja maalien säilytyskaapit
       IP 44 

ja (räj.)3) 
Vapaa kansi ja avoimet ohjauspaikat  IP 55  IP 55 IP 55 IP 55 
Ohjaushytti  IP 22 IP 22 IP 22 IP 22 IP 22 
Asuintilat lukuun ottamatta saniteetti- 
ja pesutiloja 

   IP 22 IP 20 IP 20 

Saniteetti- ja pesutilat  IP 44 IP 44 IP 44 IP 55 IP 44 
Huomautuksia: 

1) Laitteille, joilla on suuri lämmönkehitys: IP 12. 
2) Jos laitteella tai taululla ei itsellään ole tätä suojausluokkaa, on sijoituspaikan vastattava taulukossa mainittua 

suojausluokkaa. 
3) Sähkölaitteet, joiden turvallisuus on varmennettu 

 a) eurooppalaisten standardien EN 50014:1997; 50015:1998; 50016:2002; 50017:1998; 50018:2000; 
50019:2000 ja 50020:2002 

 tai 
 b) IEC-julkaisun 60079, 1. lokakuuta 2003, mukaisesti. 
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9.04 artikla 

Räjähdyssuoja 

Tiloissa, joihin voi kerääntyä räjähtäviä kaasuja tai kaasuseoksia, esimerkiksi akkujen tai helposti 
syttyvien aineiden säilytystiloissa, sallitaan vain räjähdyssuojatut sähkölaitteet (varmennettu 
turvallisuus). Valojen katkaisimia tai muita sähkölaitteita ei saa asentaa tällaisiin tiloihin. 
Räjähdyssuojan on vastattava niiden mahdollisti räjähtävien kaasujen ja kaasuseosten 
ominaisuuksia, joita tilaan todennäköisesti voi kerääntyä (räjähdysluokka, lämpötilaluokka). 

9.05 artikla 

Suojamaadoitus 

1. Laitteet, joiden jännite on yli 50 V, on maadoitettava. 

2. Metalliosat, joiden kanssa on mahdollista joutua kosketuksiin ja jotka eivät ole jännitteellisiä 
tavanomaisen käytön aikana, kuten koneiden, laitteiden ja valaistuslaitteiden rungot ja kotelot, 
on maadoitettava erikseen, jos niitä ei ole asennettu siten, että niillä on sähköinen kosketus 
aluksen runkoon. 

3. Siirrettävien ja kannettavien sähkölaitteiden kotelot on tavanomaisen käytön aikana 
maadoitettava syöttökaapeliin yhdistetyllä lisämaadoitusjohtimella. 

 Lisämaadoitusjohtimia ei tarvita, kun käytetään suojaeristysmuuntajaa, eikä suojauseristetyissä 
laitteissa (kaksoiseristys). 

4. Maadoitusjohtimen poikkipinnan on oltava vähintään seuraavan taulukon mukainen: 
 

Ulkojohtimien 

poikkipinta 
Maadoitusjohtimien vähimmäispoikkipinta 

[mm2] 
eristetyissä kaapeleissa 

[mm2] 

erikseen asennetuissa 

[mm2] 

0,5 – 4 sama kuin ulkojohtimen poikkipinta 4 

yli 4 – 16 sama kuin ulkojohtimen poikkipinta sama kuin ulkojohtimen poikkipinta

yli 16 – 35 16 16 

yli 35 – 120 puolet ulkojohtimen poikkipinnasta puolet ulkojohtimen poikkipinnasta 

yli 120 70 70 
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9.06 artikla 

Sallitut enimmäisjännitteet 

1. Seuraavia jännitteitä ei saa ylittää: 
 

Laitteen tyyppi Sallittu enimmäisjännite 
 Tasavirta Yksivaihevaihtovirt

a 
Kolmivaihevaihtovirt

a 
a. Voima- ja lämmityslaitteet, ml. yleiskäyttöön tarkoitetut 

pistorasiat.  
250 V 250 V 500 V 

b. Valaistus-, viestintä-, komento- ja ilmoituslaitteet, ml. 
yleisulosotto 

 
250 V 

 
250 V 

 
- 

c. Pistorasiat kannettaville laitteille, joita käytetään avoimilla 
kansilla tai kapeissa tai kosteissa metallirakenteisissa 
tiloissa, lukuun ottamatta kattiloita ja tankkeja: 

 1. yleisesti 
 2. käytettäessä suojaeristysmuuntajaa, joka on 

tarkoitettu yksittäiselle laitteelle 
 3. käytettäessä suojaeristettyjä laitteita (kaksoiseristys) 
 4. käytettäessä katkaisijoita oletusvirralla, joka on ≤ 30 
mA 

 
 
 

50 V 1) 
 
- 
 

250 V 
- 

 
 
 

50 V1) 
 

250 V2) 
 

250 V 
250 V 

 
 
 
- 
 
- 
 
- 

500 V 
d. Siirrettävät sähkölaitteet, kuten konttien sähkölaitteet, 

moottorit, siirrettävät tuulettimet ja pumput, joita ei 
normaalisti siirretä käytön aikana ja joiden sellaiset 
johtavat osat, joiden kanssa voi joutua kosketuksiin, on 
maadoitettu yhdyskaapeliin liitetyllä maadoitusjohtimella 
ja jotka on liitetty tämän maadoitusjohtimen lisäksi 
aluksen runkoon joko erityisellä sijoittelulla tai 
lisäjohtimella 

 
 
 
 
 
 

250 V 

 
 
 
 
 
 

250 V 

 
 
 
 
 
 

500 V 

e. Kattiloissa ja säiliöissä käytettävien kannettavien laitteiden 
pistorasiat  

 
50 V1) 

 
50 V1) 

 
- 

Huomautuksia: 
 
1) Jos tämä jännite saadaan verkosta, jossa on suurempi jännite, on käytettävä galvaanista eristystä (turvallisuusmuuntajaa). 
2) Toisiovirtapiirin kaikkien napojen on oltava maadoitettuja. 
 

2. Edellä 1 kohdasta poiketen korkeammat jännitteet sallitaan, jos tarpeelliset suojatoimenpiteet 
toteutetaan: 

a) voimalaitteissa, joiden teho sitä vaatii; 

b) aluksen erityislaitteissa (mm. radiolaitteet ja sytytysjärjestelmät). 
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9.07 artikla 

Jakelujärjestelmät 

1. Tasavirralle ja yksivaihevaihtovirralle sallitaan seuraavat jakelujärjestelmät: 

a) 2-johdinjärjestelmä, joista toinen on maadoitettu (L1/N/PE); 

b) 1-johdinjärjestelmä ja paluu rungon kautta, vain paikallisesti rajatuissa laitteistoissa 
(esimerkiksi polttomoottorin käynnistyslaite, katodinen suojaus) (L1/PEN); 

c) 2-johdinjärjestelmä eristettynä rungosta (L1/L2/PE). 

2. Kolmivaihevaihtovirralle sallitaan seuraavat jakelujärjestelmät: 

a) 4-johdinjärjestelmä, jossa on maadoitettu nollapiste ilman paluuta rungon kautta 
(L1/L2/L3/N/PE) = (TN-S-verkko) tai (TT-verkko); 

b) 3-johdinjärjestelmä eristettynä rungosta (L1/L2/L3/PE) = (IT-verkko); 

c) 3-johdinjärjestelmä, jossa on maadoitettu nollapiste ja paluu rungon kautta; tätä ei 
kuitenkaan sallita päätepiireille (L1/L2/L3/PEN). 

3. Tarkastuselin voi sallia muiden järjestelmien käytön. 

9.08 artikla 

Maihinliitäntä ja liitäntä muihin ulkoisiin verkkoihin 

1. Jos aluksen verkkoon kuuluva laitteisto saa syöttövirran maissa olevasta virtalähteestä tai muusta 
ulkoisesta verkosta, saapuvalla syöttölinjalla on oltava pysyvä liitäntä aluksella kiinteiden 
pääteliittimien tai kiinteiden pistorasioiden muodossa. On varmistettava, etteivät kaapeliliitännät 
joudu vetokuormitukseen. 

2. Jos liitosjännite ylittää 50 V, runko on voitava maadoittaa tehokkaasti. Maadoitusliitännässä on 
oltava erityinen merkintä. 



 

 
13274/1/05 REV 1  JEB/aj 92 
LIITE II DG C III   FI 

3. Liitännän kytkimet on järjestettävä niin, ettei aluksen generaattoreiden käyttö samanaikaisesti 
maissa olevan virtalähteen tai muun ulkoisen verkon kanssa ole mahdollista. Lyhytaikainen 
samanaikainen käyttö sallitaan, jotta voidaan siirtyä järjestelmästä toiseen jännitettä 
katkaisematta. 

4. Liitännän on oltava suojattu oikosululta ja ylikuormitukselta. 

5. Pääsähkötaulussa on oltava ilmaisin, joka näyttää, onko liitäntä jännitteellinen. 

6. Aluksessa on oltava ilmaisimet, joiden avulla voidaan verrata tasavirran polaarisuutta ja 
kolmivaihevaihtovirran vaihejärjestystä liitännän ja aluksen verkon välillä. 

7. Liitännän viereen kiinnitetyssä ohjetaulussa on ilmoitettava: 

a) toimenpiteet liitännän tekemiseksi; 

b) virran tyyppi ja nimellisjännite, vaihtovirrassa lisäksi taajuus. 

9.09 artikla 

Virransyöttö muihin vesikulkuneuvoihin 

1. Jos muille vesikulkuneuvoille syötetään virtaa, on käytettävä erillistä liitäntää. Jos 
virransyötössä käytetään yli 16 A:n pistorasioita, on oltava laitteet (esimerkiksi kytkimet tai 
varmuuslukitukset), joilla varmistetaan, että liitännän tekeminen tai katkaisu on mahdollista 
vain virrattomassa tilassa. 

2. On varmistettava, etteivät kaapeliliitännät joudu vetokuormitukseen. 

3. Edellä 9.08 artiklan 3–7 kohtaa sovelletaan soveltuvin osin. 
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9.10 artikla 

Generaattorit ja moottorit 

1. Generaattorit, moottorit ja niiden päätekotelot on sijoitettava siten, että ne on helppo tarkastaa, 
mittata ja korjata. Suojausluokan on vastattava sijaintipaikkaa (katso 9.03 artikla). 

2. Päämoottorin, potkuriakselin tai muuhun tehtävään tarkoitetun apumoottorin käyttämät 
generaattorit on suunniteltava kestämään tavallisissa käyttöoloissa ilmeneviä kierrosluvun 
vaihteluita. 

9.11 artikla 

Akut 

1. Pääsy akkujen luo on taattava, ja ne on järjestettävä niin, että ne eivät pääse siirtymään aluksen 
liikkeiden mukana. Niitä ei saa sijoittaa siten, että ne altistuvat liialliselle kuumuudelle, 
äärimmäiselle kylmyydelle, roiskeille tai höyrylle. 

 Akkuja ei saa asentaa ohjaushyttiin, asuintiloihin eikä lastiruumaan. Tämä ei koske siirrettävien 
laitteiden akkuja eikä alle 0,2 kW:n akkuja. 

2. Jos akkujen varauksen tehontarve on yli 2 kW (laskettu enimmäisvarausvirrasta ja akun 
nimellisjännitteestä sekä latauslaitteen ominaiskäyrä huomioon ottaen), ne on asennettava niille 
erityisesti varattuun tilaan. Jos akut sijoitetaan kannelle, niiden sijoittaminen kaappiin riittää. 

 Jos akkujen varauksen tehontarve on enintään 2 kW, akut voidaan asentaa kaappiin tai 
laatikkoon paitsi kannella, myös kansien alla. Ne voidaan asentaa myös konehuoneeseen tai 
johonkin muuhun paikkaan, jossa on hyvä ilmanvaihto, jos ne on suojattu putoavilta esineiltä ja 
tippuvalta vedeltä. 

3. Kaikkien tilojen, kaappien, laatikoiden, hyllyjen ja muiden akuille erityisesti tarkoitettujen 
rakenteiden sisäpinnat on suojattava elektrolyyttien haitallista vaikutusta vastaan. 
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4. Jos akut on sijoitettu suljettuun tilaan, kaappiin tai laatikkoon, ilmanvaihdon on oltava tehokas. 
Tilat on varustettava koneellisella ilmanvaihdolla, jos varauksen tehontarve on yli 2 kW nikkeli-
kadmium-akuilla ja yli 3 kW lyijyakuilla. 

 Ilman on tultava pohjalta ja mentävä pois ylhäältä siten, että kaasut poistuvat kokonaan. 

 Ilmanvaihtokanavissa ei saa olla laitteita, jotka voivat estää ilmavirtauksen, esimerkiksi 
sulkuventtiilejä. 

5. Tarvittava läpi kulkevan ilman määrä (Q) saadaan seuraavan kaavan avulla: 

 Q = 0,11 . I . n [m3/h] 

 jossa: 

 I = ¼ varauslaitteen enimmäisvirrasta (A); 

 n = kennojen määrä. 

 Jos akuilla on puskurikytkentä aluksen verkon kanssa, tarkastuselin voi hyväksyä muita 
laskentamenetelmiä, jos niissä on otettu huomioon latauslaitteen ominaiskäyrä ja jos ne 
perustuvat hyväksyttyjen luokituslaitosten määräyksiin tai asiaa koskeviin standardeihin. 

6. Luonnollisessa ilmanvaihdossa kanavien poikkipinnan on oltava riittävä tarvittavalle ilmavirralle 
nopeudella 0,5 m/s. Sen on kuitenkin oltava vähintään 80 cm² lyijyakuille ja vähintään 120 cm² 
nikkeli-kadmium-akuille. 

7. Jos käytetään koneellista ilmanvaihtoa, on asennettava tuuletin – mieluiten imutuuletin – jonka 
moottori on erillään kaasu- tai ilmavirtauksesta. 

 Tuulettimen on oltava rakenteeltaan sellainen, että kipinöiden syntyminen puhaltimen siiven ja 
tuulettimen kotelon välisen kontaktin kautta ei ole mahdollista ja että sähköstaattinen varaus 
estyy. 
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8. Lisäyksessä I olevan kuvan 2 mukainen, läpimitaltaan vähintään 10 cm:n kokoinen "Tulenteko 
ja tupakointi kielletty" -merkki on sijoitettava akkuja sisältävien osastojen, kaappien ja 
laatikoiden oviin tai kansiin. 

9.12 artikla 

Kytkinlaitteistot 

1. Sähkötaulut 

a) Sähkötaulujen laitteet, kytkimet, varokkeet ja mittarit on järjestettävä selkeästi, ja niitä on 
päästävä helposti huoltamaan ja korjaamaan. 

 Alle 50 V:n jännitteiden ja yli 50 V:n jännitteiden pääteliittimet on sijoitettava toisistaan 
erilleen ja merkittävä asianmukaisesti. 

b) Sähkötauluissa kaikilla kytkimillä ja laitteilla on oltava nimikilvet, joissa ilmoitetaan 
niiden virtapiiri. 

 Varokkeisiin on merkittävä nimellisvirranvoimakkuus ja virtapiiri. 

c) Kun laitteita, joiden käyttöjännite on yli 50 V, on sijoitettu ovien taakse, laitteiden 
jännitettä johtavat osat on suojattava satunnaiskosketusten estämiseksi ovien ollessa auki. 

d) Sähkötauluissa käytettyjen materiaalien on oltava mekaanisesti lujia, kestäviä, palamista 
hidastavia ja itsestään sammuvia, eivätkä ne saa olla kosteutta sitovia. 

e) Jos sähkötaulussa on varokkeita, joilla on suuri katkaisukyky (HRC-varokkeita), on oltava 
käytettävissä apuvälineitä ja henkilönsuojaimia näiden varokkeiden asentamista ja 
irrottamista varten. 

2. Kytkimet, suojalaitteet 

a) Kaikki generaattorien ja sähkölaitteiden piirit on suojattava oikosululta ja 
ylikuormitukselta kaikissa maadoittamattomissa johtimissa. Tähän tarkoitukseen voidaan 
käyttää automaattisia kytkinlaitteita, joissa on oikosulku- ja ylijännitelaukaisimet, tai 
varokkeita. 

 Käyttöyksiköiden sähkömoottorien (ohjauslaitteisto) virtapiirit ja niiden ohjausvirtapiirit 
on suojattava ainoastaan oikosululta. Jos virtapiireissä on lämpökatkaisimia, ne on 
neutraloitava tai säädettävä vähintään kaksinkertaiselle nimellisvirralle. 
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b) Pääsähkötaulun sähkölaitehaarautumat, joiden virranvoimakkuus on yli 16 A, on 
varustettava kuormituskytkimillä tai tehokytkimillä. 

c) Sähkölaitteet, joita tarvitaan vesikulkuneuvon kuljettamiseen, ohjauslaitteistoon, peräsimen 
asennon ilmaisimeen, navigointi- tai turvajärjestelmiin sekä sähkölaitteet, joiden 
nimellisvirta on yli 16 A, on liitettävä erillisiin virtapiireihin. 

d) Niiden sähkölaitteiden virtapiirit, joita tarvitaan aluksen käyttöön ja ohjaamiseen, on 
liitettävä suoraan pääsähkötauluun. 

e) Katkaisijat on valittava niiden nimellisvirran, lämpö- ja dynaamisen lujuuden sekä 
katkaisemisominaisuuksien perusteella. Kytkinten on kytkettävä kaikki jännitteiset 
johtimet yhtä aikaa. Kytkentäasennon on oltava selvästi tunnistettavissa. 

f) Varokkeilla on oltava suljettu sulamistila, ja niiden on oltava keraamisia tai vastaavaa 
materiaalia. Ne on voitava vaihtaa ilman, että vaihtajalle aiheutuu vaaraa kosketuksesta. 

3. Valvonta- ja mittauslaitteet 

a) Generaattori-, akku- ja jakeluvirtapiireissä on oltava laitteen turvallisen käytön vaatimat 
valvonta- ja mittauslaitteet. 

b) Maadoittamattomissa verkoissa, joiden jännite on yli 50 V, on oltava asianmukainen laite, 
joka valvoo eristystä suhteessa maahan ja joka voi antaa sekä valo- että äänihälytyksen. 
Toissijaisissa laitteissa, kuten ohjausvirtapiireissä, tällaista laitetta ei tarvita. 

4. Sähkötaulujen sijoitus 

a) Sähkötaulujen on sijaittava helppopääsyisissä paikoissa, joissa on hyvä ilmanvaihto, ja ne 
on suojattava vesi- ja mekaanisilta vahingoilta. 

 Putket ja ilmakanavat on sijoitettava niin, että mahdolliset vuodot eivät vahingoita 
sähkötauluja. Jos ei voida välttää niiden asentamista sähkötaulujen lähelle, putkissa ei saa 
olla irrotettavia liitäntöjä sähkötaulujen läheisyydessä. 

b) Kaappien ja syvennysten, joihin suojaamattomat kytkinlaitteet on sijoitettu, on oltava 
palamista hidastavasta materiaalista, tai ne on suojattava metallisella tai muusta palamista 
hidastavasta materiaalista olevalla vaipalla. 

c) Kun jännite on yli 50 V, pääsähkötaulun eteen on käyttäjän paikalle sijoitettava eristävä 
ristikko tai matto. 
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9.13 artikla 

Hätäkatkaisimet 

Öljypolttimia, polttoainepumppuja, polttoaineseparaattoreita ja konehuoneen tuulettimia varten on 
oltava niiden sijaintitilan ulkopuolella keskeisellä paikalla hätäkatkaisimet. 

9.14 artikla 

Asennustarvikkeet 

1. Kaapelien sisäänviennit on mitoitettava liitettäville kaapeleille ja sovitettava käytettäville 
kaapelityypeille. 

2. Eri jakeluvirtapiirien, joiden jännitteet tai taajuudet poikkeavat toisistaan, pistorasioiden on 
erotuttava toisistaan selvästi. 

3. Kytkinten on kytkettävä kaikki virtapiirin maadoittamattomat johtimet samanaikaisesti. 
Yksinapaiset kytkimet maadoittamattomissa verkoissa sallitaan kuitenkin asuintilojen 
valaistuksen virtapiireissä, pesuloita, pesu- ja kylpyhuoneita ja muita kosteita tiloja lukuun 
ottamatta. 

4. Jos virran voimakkuus on yli 16 A, pistorasiat on voitava lukita kytkimellä siten, että 
pistoketta, jossa on virtaa, ei voida panna pistorasiaan eikä irrottaa pistorasiasta. 

9.15 artikla 

Kaapelit 

1. Kaapelien on oltava palamista hidastavia, itsestään sammuvia sekä vettä ja öljyä kestäviä. 

 Asuintiloissa voidaan käyttää muuntyyppisiä kaapeleita, jos ne on suojattu tehokkaasti, jos 
niillä on palamista hidastavia ominaisuuksia ja jos ne ovat itsestään sammuvia. 
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 Sähkökaapeleiden palamista hidastavien ominaisuuksien on oltava seuraavien normien 
mukaisia: 

a) kansainvälisen sähkötekniikan toimikunnan (IEC) julkaisut 60332-1:1993, 60332-3:2000 
tai 

b) jonkin jäsenvaltion tunnustamat vastaavat määräykset. 

2. Voima- ja valaistuslaitteiden virtapiireissä on käytettävä kaapeleita, joiden johtimien 
vähimmäispoikkipinta on 1,5 mm². 

3. Kaapeleiden metallipäällyksiä, -suojia ja -vaippoja ei saa tavallisen käytön aikana käyttää 
johtimina eikä maadoitusjohtimina. 

4. Voima- ja valaistuslaitteiden kaapeleiden metallipäällykset ja -suojat on maadoitettava ainakin 
yhdestä päästä. 

5. Johtimen poikkipinnan on oltava johtimen pään sallitun enimmäislämpötilan (virransieto) ja 
sallitun jännitepudotuksen mukainen. Jännitepudotus pääsähkötaulun ja laitteen 
epäedullisimman pisteen välillä ei saa olla enempää kuin 5 prosenttia valaistuksen ja 
7 prosenttia voima- ja lämmitysvirtapiirien osalta suhteessa nimellisjännitteeseen. 

6. Kaapelit on suojattava mekaaniselta vaurioitumiselta. 

7. Kaapeleiden kiinnityksellä on varmistettava, että mahdollinen vetokuormitus pysyy sallittujen 
raja-arvojen sisällä. 

8. Jos kaapeleita viedään laipioiden tai kansien läpi, kaapeleiden läpiviennit eivät saa vaikuttaa 
kyseisten laipioiden tai kansien mekaaniseen lujuuteen, vesitiiviyteen tai palonkestävyyteen. 

9. Kaikkien johtimien päät ja liitoskohdat on tehtävä niin, että alkuperäiset sähkönjohtavuus-, 
mekaaniset, palamista hidastavat ja tarvittaessa palonkestävät ominaisuudet säilyvät. 

10. Ohjaushytteihin, joiden korkeutta voidaan säätää, liitettyjen kaapeleiden on oltava riittävän 
joustavia, ja ne on eristettävä niin, että ne ovat riittävän joustavia aina -20 ºC:een asti ja 
kestävät höyryjä, UV-säteilyä ja otsonia. 
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9.16 artikla 

Valaistuslaitteet 

1. Kaikki valaistuslaitteet on asennettava niin, että niiden säteilemä lämpö ei sytytä tuleen lähellä 
olevia syttyviä esineitä tai osia. 

2. Avointen kansien valaistuslaitteet on sijoitettava niin, etteivät ne haittaa kulkuvalojen 
tunnistettavuutta. 

3. Jos kone- tai kattilahuoneessa on kaksi tai useampia valaistuslaitteita, ne on jaettava vähintään 
kahteen virtapiiriin. Tämä koskee myös tiloja, joissa on jäähdytyslaitteita, hydraulikoneita tai 
sähkömoottoreita. 

9.17 artikla 

Kulkuvalot 

1. Kulkuvalojen sähkötaulut on asennettava ohjaushyttiin. Niiden syötön on tapahduttava 
pääsähkötaulusta erillisellä syöttökaapelilla tai kahdella toisistaan riippumattomalla 
toisiokaapelilla. 

2. Kulkuvalojen syöttö, suojaus ja kytkentä tapahtuu erikseen kulkuvalojen sähkötaulusta. 

3. Edellä 7.05 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun valvontalaitteen vika ei saa vaikuttaa sen 
valvonnassa olevan valon toimintaan. 

4. Valoja, jotka muodostavat paikallisesti ja toiminnallisesti ryhmän, voidaan syöttää, kytkeä ja 
valvoa yhdestä virtapiiristä. Valvontalaitteen on kyettävä tunnistamaan minkä tahansa valon 
vioittuminen. Kaksoisvaloissa (kaksi samaan koteloon tai päällekkäin asennettua valoa) 
molempia valolähteitä ei kuitenkaan saa käyttää samanaikaisesti. 

9.18 artikla 

(ei tekstiä) 
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9.19 artikla 

Mekaanisten laitteiden hälytys- ja turvajärjestelmät 

Hälytys- ja turvajärjestelmien, joilla valvotaan ja suojataan mekaanisia laitteita, on täytettävä 
seuraavat vaatimukset: 

a) Hälytysjärjestelmät 

 Hälytysjärjestelmät on suunniteltava niin, että hälytysjärjestelmän vika ei voi vioittaa 
valvottavaa laitetta tai laitteistoa. 

 Binaariset lähettimet on asennettava lepovirtaperiaatteella tai valvotun kuormitusvirran 
periaatteella. 

 Valohälytysten on pysyttävä näkyvissä, kunnes vika on korjattu; kuitattu hälytys on 
voitava erottaa kuittaamattomasta. Kaikki hälytykset on annettava myös äänimerkkeinä. 
Äänihälytykset on voitava sammuttaa. Äänihälytyksen sammuttaminen ei saa estää uudesta 
viasta ilmoittavan hälytyksen laukeamista. 

 Poikkeuksia voidaan sallia, jos hälytyslaitteissa on vähemmän kuin viisi mittauskohtaa. 

b) Turvajärjestelmät 

 Turvajärjestelmät on suunniteltava niin, että ne lopettavat vaarassa olevan laitteen 
toiminnan tai hidastavat sitä tai antavat varoituksen jatkuvasti miehitetylle asemalle, ennen 
kuin kriittinen tila on saavutettu. 

 Binaariset lähettimet on asennettava kuormitusvirtaperiaatteella. 

 Jos turvajärjestelmät eivät ole itsevalvovia, niiden moitteeton toiminta on voitava tarkistaa. 

 Turvajärjestelmien on oltava riippumattomia muista järjestelmistä. 
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9.20 artikla 

Elektroniset laitteet 

1. Yleistä 

 Jäljempänä 2 kohdassa asetetut testausvaatimukset koskevat vain elektronisia laitteita, joita 
tarvitaan ohjauslaitteistoon ja vesikulkuneuvon käyttövoimalaitteisiin, mukaan lukien niiden 
apulaitteet. 

2. Testausvaatimukset 

a) Seuraavista testauksista aiheutuvat rasitukset eivät saa vahingoittaa sähkölaitteita tai 
aiheuttaa niissä häiriöitä. Asiaa koskevien kansainvälisten standardien, esimerkiksi IEC-
julkaisun 60092-504:2001, mukaiset testaukset kylmätestausta lukuun ottamatta on 
suoritettava laitteen ollessa päällä. Testeissä on tarkistettava asianmukainen toiminta. 

b) Jännite- ja taajuusvaihtelut 
 
  Vaihtelut 
  jatkuva lyhytaikainen 
Yleisesti Taajuus 

Jännite 
± 5 % 
± 10 % 

± 10 % 5 s 
± 20 % 1,5 s 

Akkukäyttö Jännite + 30 % / - 25 %  
 

c) Lämpötestaus 

 Testattava laite lämmitetään puolessa tunnissa 55 ºC:een. Lämpötilan saavuttamisen 
jälkeen sitä pidetään yllä 16 tuntia. Tämän jälkeen suoritetaan toimintatesti. 

d) Kylmätestaus 

 Testattava laite jäähdytetään virta pois kytkettynä -25 ºC:een ja lämpötila pidetään kahden 
tunnin ajan. Lopuksi lämpötila nostetaan 0 ºC:een, ja suoritetaan toimintatesti. 
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e) Värähtelytestaus 

 Värähtelytestaus on suoritettava laitteen tai osien resonanssitaajuudella kussakin kolmessa 
akselissa 90 minuutin ajan. Jos selvää resonanssia ei todeta, värähtelytestaus on 
suoritettava 30 hertsillä. 

 Värähtelytestaus tehdään sinimuotoisella värähtelyllä seuraavien rajojen sisällä: 

 Yleisesti: 

 f = 2,0 – 13,2 Hz; a = ± 1 mm 

 (amplitudi a = ½ värähtelyn laajuus) 

 f = 13,2 Hz – 100 Hz: kiihtyvyys ± 0,7 g. 

 Laitteet, jotka asennetaan dieselmoottoreihin tai ohjauslaitteisiin, on testattava seuraavasti: 

 f = 2,0 – 25 Hz; a = ± 1,6 mm 

 (amplitudi a = ½ värähtelyn laajuus) 

 f = 25 Hz – 100 Hz; kiihtyvyys ± 4 g. 

 Dieselmoottoreiden pakokaasuputkiin asennettavat anturit voivat joutua alttiiksi selvästi 
suuremmalle kuormitukselle. Tämä on otettava huomioon testauksessa. 

f) Sähkömagneettisen yhteensopivuuden testaukset on suoritettava IEC-julkaisujen  
61000-4-2:1995, 61000-4-3:2002 ja 61000-4-4:1995 ja testausasteen 3 perusteella. 

g) Valmistajan on osoitettava, että sähkölaitteet ovat näiden testausvaatimusten mukaisia. 
Osoitukseksi riittää myös hyväksytyn luokituslaitoksen todistus. 

9.21 artikla 

Sähkömagneettinen yhteensopivuus 

Sähkömagneettiset häiriöt eivät saa haitata sähkölaitteiden eivätkä elektronisten laitteiden toimintaa. 
Yleisillä toimilla on pyrittävä kaikkiin seuraaviin: 
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a) kytkemään irti häiriön lähteen ja asianomaisten laitteiden väliset siirtokanavat; 

b) vähentämään häiriönaiheuttajia häiriölähteissä; 

c) vähentämään asianomaisten laitteiden häiriöherkkyyttä. 
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10 LUKU 

V A R U S T E E T  

10.01 artikla 

Ankkurilaitteet 

1. Tavarankuljetukseen tarkoitetuissa aluksissa, lukuun ottamatta proomuemälaivan proomuja, 
joiden pituus (L) on enintään 40 m, on oltava keula-ankkurit, joiden kokonaispaino (P) saadaan 
seuraavan kaavan avulla: 

P = k . B . T [kg] 

 jossa: 

 k = kerroin, joka huomioi pituuden (L) ja leveyden (B) välisen suhteen sekä aluksen tyypin: 

B8
Lck
⋅

=  

 työntöproomuilla kuitenkin k = c; 

 c = empiirinen kerroin seuraavan taulukon mukaisesti: 
 

Kantavuus (t) Empiirinen kerroin c 

400 tai alle 45 
400 – 650 55 
650 – 1 000 65 
yli 1 000 70 

 

 Tarkastuselin voi sallia aluksille, joiden kantavuus on enintään 400 t ja joita rakenteensa ja 
käyttötarkoituksensa vuoksi käytetään vain lyhyillä matkoilla, keula-ankkurit, joiden paino on 
vain 2/3 kokonaispainosta (P). 
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2. Matkustaja-aluksissa ja muissa kuin tavarankuljetukseen tarkoitetuissa aluksissa, lukuun 
ottamatta työntöaluksia, on oltava keula-ankkurit, joiden kokonaispaino (P) saadaan seuraavan 
kaavan avulla: 

P = k . B . T [kg] 

 jossa: 

 k = 1 kohdan mukainen kerroin, jolloin on kuitenkin käytettävä empiirisen kertoimen (c) 
määrityksessä yhteisön todistukseen merkittyä uppoumaa (m3) kantavuuden sijasta. 

3. Edellä 1 kohdassa tarkoitetuissa enintään 86 m pitkissä aluksissa on oltava peräankkurit, joiden 
kokonaispaino on 25 prosenttia painosta (P). 

 Yli 86 m pitkissä aluksissa on oltava peräankkurit, joiden kokonaispaino on 50 prosenttia 
painosta (P) 1 tai 2 kohdan mukaisesti laskettuna. 

 Peräankkureita ei tarvita: 

a) aluksissa, joissa peräankkureiden kokonaispaino olisi alle 150 kg; keula-ankkureiden 
pienempi paino on otettava huomioon 1 kohdan viimeisessä kohdassa tarkoitetuissa 
aluksissa; 

b) työntöproomuissa. 

4. Aluksissa, jotka on tarkoitettu kuljettamaan enintään 86 m pitkiä kiinteitä kytkyeitä, on oltava 
peräankkurit, joiden kokonaispaino on 25 prosenttia enimmäispainosta (P), 1 kohdan 
mukaisesti laskettuna yhteisön todistukseen merkityille sallituille ryhmille (joiden katsotaan 
muodostavan yhden liikennöivän yksikön). 

 Aluksissa, jotka on tarkoitettu kuljettamaan yli 86 m pitkiä kiinteitä kytkyeitä, on oltava 
peräankkurit, joiden kokonaispaino on 50 prosenttia enimmäispainosta (P), 1 kohdan 
mukaisesti laskettuna yhteisön todistukseen merkityille sallituille ryhmille (joiden katsotaan 
muodostavan yhden liikennöivän yksikön). 
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5. Edellä 1–4 kohdan mukaisesti määritellyt ankkurien painot voivat olla pienempiä tietyillä 
erikoisankkureilla. 

6. Keula-ankkureille määritelty kokonaispaino (P) voidaan jakaa yhdelle tai kahdelle ankkurille. 
Sitä voidaan vähentää 15 prosentilla, jos aluksessa on vain yksi keula-ankkuri ja ankkuriklyysi 
sijaitsee keskilaivassa. 

 Peräankkurien vaadittu enimmäispaino voidaan työntöaluksissa tai aluksissa, joiden 
enimmäispituus on yli 86 m, jakaa yhdelle tai kahdelle ankkurille. 

 Kevyemmän ankkurin painon on oltava vähintään 45 prosenttia kokonaispainosta. 

7. Valurautaiset ankkurit eivät ole sallittuja. 

8. Ankkureihin on merkittävä niiden paino pysyvästi kohokirjoituksella. 

9. Yli 50 kg painavissa ankkureissa on oltava ankkurivintturit. 

10. Kunkin keula-ankkurin kettingin pituuden on oltava vähintään: 

a) 40 m aluksissa, jotka ovat enintään 30 m pitkiä; 

b) 10 m enemmän kuin aluksen pituus, jos pituus on 30 m – 50 m; 

c) 60 m aluksissa, joiden pituus on yli 50 m. 

 Peräankkurien kettinkien on kunkin oltava vähintään 40 m pitkä. Kuitenkin aluksissa, joiden on 
voitava pysähtyä keula vastavirtaan, peräankkurien kettinkien on kunkin oltava vähintään 60 m 
pitkä. 

11. Ankkurikettinkien vähimmäisvetolujuus (R) saadaan seuraavan kaavan avulla: 

a) ankkurit, jotka painavat enintään 500 kg: 

R = 0,35 . P' [kN]; 

b) ankkurit, jotka painavat 500 kg – 2000 kg: 

[ ]kN'P
15000

500'P35,0R 





 −

−= ; 
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c) ankkurit, jotka painavat yli 2000 kg: 

R = 0,25 . P' [kN]. 

 jossa: 

 P' = yksittäisen ankkurin teoreettinen, 1–4 ja 6 kohdan mukaisesti laskettu paino. 

 Ankkurikettinkien vetolujuus on ilmoitettava jossakin jäsenvaltiossa voimassa olevan 
standardin mukaisesti. 

 Jos ankkurit ovat 1–6 kohdassa säädettyä painavammat, ankkurikettinkien vetolujuus on 
laskettava ankkurin todellisen painon mukaan. 

12. Jos aluksessa on painavampia ankkureita ja niihin kuuluvia lujempia ankkurikettinkejä, 
yhteisön todistukseen merkitään vain 1–6 ja 11 kohdan mukaiset vähimmäispainot ja 
vähimmäisvetolujuudet. 

13. Ankkurin ja kettingin välisten liitososien (leikarien) vetolujuuden on oltava 20 prosenttia 
suurempi kuin kyseisen kettingin vetolujuus. 

14. Ankkurikettinkien sijasta voidaan käyttää teräsköysiä. Köysien vetolujuuden on oltava sama 
kuin vaatimustenmukaisilla ankkurikettingeillä, mutta niiden on oltava 20 prosenttia pidempiä. 

10.02 artikla 

Muut varusteet 

1. Aluksissa on oltava ainakin seuraavat varusteet jäsenvaltioissa sovellettavien voimassa olevien 
merenkulkuviranomaisen säännösten mukaisesti: 

a) radiopuhelinlaitteisto, 

b) laitteet ja välineet merkkivalojen ja äänimerkkien antamiseen sekä alusten merkinantoon 
päivä- ja yöaikaan, 

c) aluksen päävirtapiiristä riippumattomat varavalot vaadituille ankkurivaloille, 
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d) selvästi merkitty, palonkestävä kannellinen säiliö öljyisten puhdistusliinojen säilyttämistä 
varten, 

e) selvästi merkitty, palonkestävä kannellinen säiliö kiinteiden vaarallisten tai 
ongelmajätteiden säilyttämistä varten ja selvästi merkitty, palonkestävä kannellinen säiliö 
nestemäisten vaarallisten tai ongelmajätteiden säilyttämistä varten jäsenvaltioissa 
sovellettavien merenkulkuviranomaisen säännösten mukaisesti, 

f) selvästi merkitty, palonkestävä kannellinen säiliö jätevesien säilyttämistä varten. 

2. Lisäksi aluksessa on oltava vähintään seuraavat varusteet: 

a) Kiinnitysköydet: 

 Aluksissa on oltava kolme kiinnitysköyttä. Niiden vähimmäispituudet ovat seuraavat: 

 1. köysi:   L + 20 m, kuitenkin korkeintaan 100 m, 

 2. köysi: 2/3 1. köyden pituudesta, 

 3. köysi:   1/3 1. köyden pituudesta. 

 Lyhintä köyttä ei tarvita aluksissa, joiden pituus (L) on alle 20 m. 

 Köysien vetolujuus (Rs) saadaan seuraavan kaavan avulla: 

 L  B . T 1000 m3:iin asti:  Rs = 60 + 
10

T  B  L ⋅⋅  [kN]; 

 L  B . T yli 1000 m3: Rs = 150 + 
100

T  B L ⋅⋅  [kN]. 

 Aluksessa on oltava vaadittuja köysiä koskeva, eurooppalaisen standardin EN 10 204:1991 
kohdan 3.1 mukainen todistus. 

 Köydet voidaan korvata pituudeltaan ja vetolujuudeltaan vastaavilla punotuilla köysillä. 
Tällaisten köysien vähimmäisvetolujuus on mainittava todistuksessa. 

b) Hinausköydet: 

 Hinaajissa on oltava niiden käytön edellyttämä määrä hinausköysiä. 

 Pääköyden on kuitenkin oltava vähintään 100 m pitkä ja sen vetolujuuden (kN) on oltava 
vähintään kolmannes päämoottorin tai päämoottorien kokonaistehosta (kW). 
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 Moottorialuksissa ja työntöaluksisa, jotka voivat toimia hinaajina, on oltava vähintään yksi 
100 m pitkä hinausköysi, jonka vetolujuuden (kN) on oltava vähintään neljännes 
päämoottorin tai päämoottorien kokonaistehosta (kW). 

c) Heittoliina. 

d) Maihinnoususilta, jonka leveys on vähintään 0,4 m ja pituus vähintään 4 m ja jonka 
sivureunat on merkitty kirkkaanvärisin viivoin. Sillassa on oltava kaiteet. Tarkastuselin voi 
sallia lyhyemmän maihinnoususillan pienille aluksille. 

e) Venehaka. 

f) Asianmukainen ensiapupakkaus, jonka sisältö on jonkin jäsenvaltion asiaa koskevan 
standardin mukainen. Ensiapupakkausta on säilytettävä asuintiloissa tai ohjaushytissä, ja 
sen on oltava helposti ja turvallisesti saatavilla tarvittaessa. Jos ensiapupakkausta 
säilytetään suljetussa paikassa, sen oveen tai päällykseen on kiinnitettävä lisäyksessä I 
olevan kuvan 8 mukainen ensiapupakkausta tarkoittava merkki, jonka sivun pituus on 
vähintään 10 cm. 

g) Kiikarit, joiden linssin halkaisija on 7 x 50 tai suurempi. 

h) Ohjeet veden varaan joutuneiden henkilöiden pelastamisesta ja elvyttämisestä. 

i) Valonheitin, jota voidaan käyttää ohjaushytistä käsin. 

3. Jos aluksen kansi on yli 1,5 m tyhjän aluksen vesiviivan yläpuolella, aluksessa on oltava 
laskuportaat tai -tikkaat. 

10.03 artikla 

Käsisammuttimet 

1. Seuraavissa paikoissa on oltava vähintään yksi eurooppalaisen standardin EN 3:1996 mukainen 
käsisammutin: 

a) ohjaushytissä, 

b) jokaisen kannelta asuintiloihin vievän sisäänkäynnin lähellä, 
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c) jokaisen työtiloihin vievän sisäänkäynnin lähellä, jos kyseisiin tiloihin ei pääse 
asuintiloista ja jos niihin on asennettu kiinteällä tai nestemäisellä polttoaineella tai 
nestekaasulla toimivia lämmitys-, ruoanlaitto- tai jäähdytyslaitteita, 

d) jokaisen konehuoneiden ja kattilahuoneiden sisäänkäynnin kohdalla, 

e) sopivissa kohdissa kannen alla konehuoneissa ja kattilahuoneissa niin, että mikään kohta ei 
ole yli 10 metrin kävelymatkan päässä sammuttimesta. 

2. Edellä olevan 1 kohdan mukaiset käsisammuttimet voivat olla ainoastaan jauhesammuttimia, 
joiden sisältö on vähintään 6 kg, tai muita käsisammuttimia, joilla on sama 
sammutuskapasiteetti. Niiden on sovelluttava A-, B- ja C-luokkien palojen ja 
sähköjärjestelmien palojen sammuttamiseen 1000 V:iin asti. 

3. Lisäksi voidaan käyttää jauhe-, vesi- tai vaahtosammuttimia, jotka soveltuvat vähintään sen 
paloluokan sammuttamiseen, joka on todennäköisin tilassa, johon ne on tarkoitettu. 

4. Käsisammuttimia, joiden sammutteena on hiilidioksidi, voidaan käyttää vain keittiöiden ja 
sähkölaitteiden palojen sammuttamiseen. Näiden sammuttimien sisältö saa olla korkeintaan 
1 kg kutakin sammuttimen käyttötilan 15 m3:ä kohti. 

5. Käsisammuttimet on tarkastettava vähintään kerran kahdessa vuodessa. Tarkastuksesta on 
annettava todistus, jossa on tarkastajan allekirjoitus ja tarkastuspäivämäärä. 

6. Jos käsisammuttimet on asennettu niin, että ne eivät ole näkyvillä, niitä peittävään seinään on 
kiinnitettävä lisäyksessä I olevan kuvan 3 mukainen sammuttimen merkki, jonka sivun pituus 
on vähintään 10 cm. 

10.03 a artikla 

Kiinteät palonsammutusjärjestelmät asuintiloissa, ohjaushyteissä ja matkustajatiloissa 

1. Asuintilojen, ohjaushyttien ja matkustajatilojen palosuojeluun on käytettävä vain kiinteiksi 
palonsammutusjärjestelmiksi asennettuja automaattisesti toimivia sprinklereitä. 
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2. Järjestelmien asennuksia tai muutoksia voivat tehdä vain erikoistuneet yritykset. 

3. Järjestelmien on oltava teräksestä tai muusta yhtä palamattomasta materiaalista. 

4. Järjestelmien on kyettävä suihkuttamaan vettä vähintään 5 l/m2 minuutissa suurimman 
suojeltavan tilan alueelle. 

5. Järjestelmillä, jotka suihkuttavat tätä pienempiä vesimääriä, on oltava IMOn päätöslauselman 
A 800(19) tai muun tämän direktiivin 19 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun menettelyn mukaisesti 
tunnustetun standardin mukainen tyyppihyväksyntä. Hyväksytyn luokituslaitoksen tai 
hyväksytyn testauslaitoksen on suoritettava tyyppihyväksyntä. Hyväksyttyjen testauslaitosten 
on noudatettava testauslaboratorioiden toimintaa koskevia yhdenmukaisia standardeja 
(EN ISO/IEC 17025:2000). 

6. Asiantuntijan on tarkastettava järjestelmät: 

a) ennen niiden käyttöönottoa, 

b) ennen käyttöönottoa uudelleen sen jälkeen, kun ne on laukaistu, 

c) muutosten tai korjausten jälkeen, 

d) säännöllisesti vähintään kahden vuoden välein. 

7. Suorittaessaan 6 kohdan mukaisen tarkastuksen asiantuntijan on tarkistettava, täyttävätkö 
järjestelmät tämän artiklan vaatimukset. 

 Tarkastukseen on kuuluttava ainakin: 

a) koko järjestelmän ulkoinen tarkastus, 

b) turvajärjestelmien ja suutinten toiminnan testaaminen, 

c) painesäiliöiden ja pumppausjärjestelmän toiminnan testaaminen. 

8. Tarkastuksesta on annettava todistus, jossa on tarkastajan allekirjoitus ja tarkastuspäivämäärä. 
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9. Asennettujen järjestelmien lukumäärä on merkittävä yhteisön todistukseen. 

10. Kiinteät palonsammutusjärjestelmät sallitaan asuintiloissa, ohjaushyteissä ja matkustajatiloissa 
olevien kohteiden suojelua varten vain komitean suosituksesta. 

10.03 b artikla 

Kiinteät palonsammutusjärjestelmät konehuoneissa, kattilahuoneissa ja pumppuhuoneissa 

1. Sammutteet 

 Konehuoneiden, kattilahuoneiden ja pumppuhuoneiden suojelemiseksi asennetuissa kiinteissä 
palonsammutusjärjestelmissä voidaan käyttää seuraavia sammutteita: 

a) CO2 (hiilidioksidi), 

b) HFC 227ea (heptafluoripropaani), 

c) IG-541 (52 prosenttia vetyä, 40 prosenttia argonia ja 8 prosenttia hiilidioksidia). 

 Muut sammutteet sallitaan vain tämän direktiivin 19 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun menettelyn 
mukaisesti. 

2. Tuuletus, ilmanotto 

a) Kuljetuskoneiston käyttämää polttoilmaa ei saa ottaa tiloista, joita on jatkuvasta suojeltava 
kiinteillä palonsammutusjärjestelmillä. Tätä ei sovelleta, jos aluksessa on kaksi toisistaan 
riippumatonta ja ilmatiiviisti eristettyä pääkonehuonetta tai jos pääkonehuoneen vieressä 
on erillinen konehuone, jossa on keulapotkuri, jolloin on varmistettu, että alus voi kulkea 
omalla käyttövoimallaan palon sattuessa pääkonehuoneessa. 

b) Suojeltavassa tilassa mahdollisesti olevan koneellisen ilmanvaihdon on kytkeydyttävä 
automaattisesti pois päältä, jos palonsammutusjärjestelmä laukeaa. 

c) Suojeltavassa tilassa on oltava laitteet, joiden avulla voidaan nopeasti sulkea kaikki aukot, 
joista ilmaa voi päästä sisään tai kaasua ulos. Niistä on voitava selkeästi havaita, ovatko ne 
auki vai kiinni. 
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d) Konehuoneiden paineilmasäiliöiden varoventtiileistä vapautuva ilma on johdettava 
ulkoilmaan. 

e) Sammutteen sisäänotosta johtuva yli- tai alipaine ei saa rikkoa suojeltavan tilan osia eikä 
väliseiniä. Paine on voitava tasata vaaratta. 

f) Suojeltavissa tiloissa on oltava laitteet sammutteen ja palamiskaasujen poistamista varten. 
Tällaisia laitteita on voitava käyttää suojeltavien tilojen ulkopuolelta paikoista, joihin 
pääsy ei estyisi palon sattuessa kyseisissä tiloissa. Jos järjestelmään kuuluu kiinteitä 
poistolaitteita, niitä ei saa voida kytkeä päälle palon sammuttamisen aikana. 

3. Palohälytysjärjestelmä 

 Suojeltavaa tilaa on valvottava asianmukaisella palohälytysjärjestelmällä. Hälytyksen on oltava 
havaittavissa ohjaushytissä, asuintiloissa ja suojeltavassa tilassa. 

4. Putkisto 

a) Sammute on johdettava suojeltavaan tilaan ja levitettävä sen sisällä kiinteän putkiston 
avulla. Suojeltavassa huoneessa olevan putkiston ja sen liitäntöjen on oltava teräksestä. 
Tämä ei koske säiliöiden yhdysputkia eikä laajennusliitoksia, jos käytetty materiaali vastaa 
palonkestävyydeltään terästä. Putket on suojattava korroosiolta sekä sisä- että ulkopuolelta. 

b) Suutinaukkojen koon ja asennuksen avulla on varmistettava sammutteen tasainen 
jakautuminen. 

5. Laukaisulaite 

a) Automaattisesti laukeavat palonsammutusjärjestelmät eivät ole sallittuja. 

b) Palonsammutusjärjestelmä on voitava laukaista sopivasta paikasta suojeltavan tilan 
ulkopuolelta. 

c) Laukaisulaitteet on asennettava niin, että niitä voidaan käyttää myös palon sattuessa ja niin, 
että tarvittava määrä sammutetta on käytettävissä myös palon tai räjähdyksen 
vaurioittaessa suojeltavaa tilaa. 
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 Muiden kuin mekaanisten laukaisulaitteiden on saatava käyttövoimansa kahdesta toisistaan 
riippumattomasta energialähteestä. Näiden energialähteiden on sijaittava suojeltavan tilan 
ulkopuolella. Suojeltavan tilan ohjauslinjat on suunniteltava niin, että ne ovat 
toimintakykyisiä ainakin 30 minuutin ajan palon sattuessa. Tämä vaatimus täyttyy 
sähköjohtojen osalta, jos ne ovat IEC-standardin 60331-21:1999 mukaisia. 

 Jos laukaisulaitteet on asennettu niin, että ne eivät ole näkyvillä, niitä peittävään seinään on 
kiinnitettävä lisäyksessä I olevan kuvan 6 mukainen palonsammutusjärjestelmän merkki, 
jonka sivun pituus on vähintään 10 cm, ja seuraava teksti punaisin kirjaimin valkoisella 
pohjalla: 

 "Feuerlöscheinrichtung 

 Installation d´extinction 

 Brandblusinstallatie 

 Fire-fighting installation". 

d) Jos palonsammutusjärjestelmä on tarkoitettu suojaamaan useampia tiloja, kunkin tilan 
laukaisulaitteiden on oltava erillään ja selkeästi merkittyjä. 

e) Kunkin laukaisulaitteen viereen on kiinnitettävä näkyvällä ja häviämättömällä tavalla 
käyttöohjeet jollakin jäsenvaltioiden kielistä. Niissä on oltava ohjeet erityisesti seuraavista: 

aa) palonsammutusjärjestelmän laukaiseminen, 

bb) suojeltavan tilan tarkastaminen sen varmistamiseksi, että kaikki henkilöt ovat lähteneet 
tilasta, 

cc) miehistön toimenpiteet palonsammutusjärjestelmän laukaisemisen jälkeen, 

dd) miehistön toimenpiteet, jos palonsammutusjärjestelmä ei toimi. 

f) Käyttöohjeessa on mainittava, että ennen palonsammutusjärjestelmän laukaisemista on 
sammutettava polttomoottorit, jotka ottavat ilmaa suojeltavasta tilasta. 
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6. Varoitusjärjestelmä 

a) Kiinteissä palonsammutusjärjestelmissä on oltava ääni- ja valohälytysjärjestelmät. 

b) Varoitusjärjestelmän on käynnistyttävä automaattisesti heti, kun palonsammutusjärjestelmä 
laukaistaan. Varoitusäänimerkin on kuuluttava asianmukaisen ajan ennen sammutteen 
levittämistä, eikä sen kytkeminen pois päältä saa olla mahdollista. 

c) Varoitusmerkkien on oltava selkeästi näkyvissä suojeltavissa tiloissa ja niiden 
sisäänkäyntien ulkopuolella ja kuuluttava selkeästi myös sellaisissa käyttöolosuhteissa, 
joissa alus tuottaa korkeimman sille ominaisen melutason. Niiden on erotuttava selkeästi 
kaikista muista äänimerkeistä ja merkkivaloista suojeltavassa tilassa. 

d) Varoitusäänimerkin on kuuluttava selvästi viereisiin tiloihin myös väliovien ollessa kiinni 
ja käyttöolosuhteissa, joissa alus tuottaa korkeimman sille ominaisen melutason. 

e) Jos varoitusjärjestelmä ei ole itsevalvova oikosulkujen, johtojen rikkoutumisen ja 
jännitepudotuksen varalta, sen moitteeton toiminta on voitava tarkistaa. 

f) Kunkin sellaisen tilan sisäänkäynnin kohdalle, johon voidaan levittää sammutetta, on 
kiinnitettävä selkeästi näkyvä ohje, jossa on seuraava teksti punaisin kirjaimin valkoisella 
taustalla: 

 "Vorsicht, Feuerlöscheinrichtung! 

 Bei Ertönen des Warnsignals (Beschreibung des Signals) den Raum sofort verlassen! 

 Attention, installation d’extinction d’incendie 

 Quitter immédiatement ce local au signal (description du signal)! 

 Let op, brandblusinstallatie! 

 Bij het in werking treden van het alarmsignaal (omschrijving van het signaal) deze ruimte 
onmiddellijk verlaten! 

 Warning, fire-fighting installation! 

 Leave the room as soon as the warning signal sounds (description of signal)". 
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7. Painesäiliöt, niiden varusteet ja paineputket 

a) Painesäiliöiden, niiden varusteiden ja paineputkien on oltava jossakin jäsenvaltiossa 
voimassa olevien säännösten mukaisia. 

b) Painesäiliöt on asennettava valmistajan ohjeiden mukaisesti. 

c) Painesäiliöitä, niiden varusteita ja paineputkia ei saa asentaa asuintiloihin. 

d) Painesäiliöitä sisältävien kaappien ja sijoitustilojen lämpötila ei saa ylittää 50 ºC:ta. 

e) Kannella olevat kaapit ja sijoitustilat on kiinnitettävä tukevasti, ja niissä on oltava ilma-
aukkoja, jotka on järjestettävä niin, että painesäiliön vuotaessa kaasua ei pääse aluksen 
sisätiloihin. Ne eivät saa olla suorassa yhteydessä muihin tiloihin. 

8. Sammutteen määrä 

 Jos sammutteen määrällä on tarkoitus suojata useampia kuin yhtä tilaa, käytettävissä olevan 
sammutteen kokonaismäärän ei tarvitse olla suurempi kuin suurimman suojeltavan tilan 
edellyttämä määrä. 

9. Asennus, tarkastus ja asiakirjat 

a) Järjestelmän saa asentaa tai sitä saa muuttaa vain palonsammutusjärjestelmiin erikoistunut 
yritys. Sammutteen valmistajan ja järjestelmän valmistajan vaatimuksia (tuotetiedot ja 
turvallisuustiedot) on noudatettava. 

b) Asiantuntijan on tarkastettava järjestelmä: 

aa) ennen sen käyttöönottoa, 

bb) ennen käyttöönottoa uudelleen sen jälkeen, kun järjestelmä on laukaistu, 

cc) muutosten tai korjausten jälkeen, 

dd) säännöllisesti vähintään kahden vuoden välein. 

c) Asiantuntijan on tarkistettava, täyttääkö järjestelmä tämän luvun vaatimukset. 
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d) Tarkastuksen on katettava ainakin seuraavat: 

aa) koko laitteiston ulkoinen tarkastus, 

bb) putkien tiiviyden tarkastus, 

cc) valvonta- ja laukaisulaitteiden toiminnan tarkastaminen, 

dd) säiliön paineen ja sisällön tarkastaminen, 

ee) suojeltavan tilan tiiviyden ja lukituslaitteiden tarkistaminen, 

ff) palohälytysjärjestelmän tarkastaminen, 

gg) varoitusjärjestelmän tarkastaminen. 

e) Tarkastuksesta on annettava todistus, jossa on tarkastajan allekirjoitus ja 
tarkastuspäivämäärä. 

f) Pysyvästi asennettujen palonsammutusjärjestelmien lukumäärä on merkittävä yhteisön 
todistukseen. 

10. Hiilidioksidisammutusjärjestelmät 

 Palonsammutusjärjestelmien, joissa käytetään sammutteena hiilidioksidia (CO2), on oltava 
seuraavien säännösten mukaisia sen lisäksi, että ne täyttävät 1–9 kohdan vaatimukset: 

a) CO2-säiliöt on sijoitettava suojeltavan tilan ulkopuolelle muista tiloista ilmatiiviisti 
eristettyyn tilaan tai kaappiin. Tällaisten sijoitustilojen ja kaappien ovien on auettava 
ulospäin, niissä on oltava lukot ja niiden ulkoseinään on kiinnitettävä lisäyksessä I olevan 
kuvan 4 mukainen yleinen varoitusmerkki, jonka korkeus on vähintään 5 cm, sekä 
merkintä "CO2" samalla värillä ja saman korkuisena. 

b) Kansien alla oleviin CO2-säiliöiden sijoitustiloihin on oltava pääsy ainoastaan ulkokautta. 
Tällaisilla tiloilla on oltava oma koneellinen ilmanvaihtojärjestelmänsä ja 
ilmanpoistoputkensa, jotka ovat täysin erillisiä aluksen muista ilmanvaihtojärjestelmistä. 

c) CO2-säiliöiden täyttöaste ei saa olla enempää kuin 0,75 kg/l. Paineistamattoman CO2-
kaasun ominaistilavuudeksi on katsottava 0,56 m3/kg. 

d) Suojeltavan tilan CO2-määrän on oltava vähintään 40 prosenttia sen bruttotilavuudesta. 
Tämä määrä on voitava purkauttaa 120 sekunnissa. Samalla on voitava tarkistaa, onko 
purkautus suoritettu loppuun. 
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e) Säiliön venttiilien avaamisen ja jakoventtiilin käytön on oltava toisistaan erillisiä 
toimenpiteitä. 

f) Edellä 6 kohdan b alakohdassa mainitun asianmukaisen ajan on oltava vähintään 
20 sekuntia. Järjestelmässä on oltava luotettava laite, jolla varmistetaan odotusaika ennen 
CO2-kaasun purkauttamista. 

11. HFC-227ea-sammutusjärjestelmät 

 Palonsammutusjärjestelmien, joissa käytetään sammutteena HFC 227ea -kaasua, on oltava 
seuraavien säännösten mukaisia sen lisäksi, että ne täyttävät 1–9 kohdan vaatimukset: 

a) Jos suojeltavia tiloja on useampia ja niillä on eri bruttotilavuudet, kussakin tilassa on oltava 
oma palonsammutusjärjestelmänsä. 

b) Kaikissa suojeltavaan tilaan asennetuissa HFC 227ea -säiliöissä on oltava ylipaineventtiilit. 
Venttiilin on vapautettava säiliön sisältö suojeltavaan tilaan vahinkoa tuottamatta, jos säiliö 
joutuu tulipaloon eikä palonsammutusjärjestelmää ole laukaistu. 

c) Kussakin säiliössä on oltava laite, jonka avulla kaasunpaine voidaan tarkistaa. 

d) Säiliöiden täyttöaste ei saa olla enempää kuin 1,15 kg/l. Paineistamattoman HFC 227ea 
-kaasun ominaistilavuudeksi on katsottava 0,1374 m3/kg. 

e) Suojeltavan tilan HFC 227ea -määrän on oltava vähintään 8 prosenttia tilan 
bruttotilavuudesta. Tämä määrä on voitava purkauttaa 10 sekunnissa. 

f) HFC 227ea -säiliöissä on oltava paineenilmaisin, joka laukaisee ääni- ja valohälytyksen 
ohjaushytissä, jos ponneaineen määrä laskee liian alas. Jos aluksessa ei ole ohjaushyttiä, 
hälytys on annettava suojeltavan tilan ulkopuolella. 

g) Purkauttamisen jälkeen aineen pitoisuus suojeltavassa tilassa ei saa olla korkeampi kuin 
10,5 prosenttia. 

h) Palonsammutusjärjestelmässä ei saa olla alumiinisia osia. 

12. IG-541 -sammutusjärjestelmät 

 Palonsammutusjärjestelmien, joissa käytetään sammutteena IG-541 -kaasua, on oltava 
seuraavien säännösten mukaisia sen lisäksi, että ne täyttävät 1–9 kohdan vaatimukset: 
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a) Jos suojeltavia tiloja on useampia ja niillä on eri bruttotilavuudet, kussakin tilassa on oltava 
oma palonsammutusjärjestelmänsä. 

b) Kaikissa suojeltavaan tilaan asennetuissa IG-541 -säiliöissä on oltava ylipaineventtiilit. 
Venttiilin on vapautettava säiliön sisältö suojeltavaan tilaan vahinkoa tuottamatta, jos säiliö 
joutuu tulipaloon eikä palonsammutusjärjestelmää ole laukaistu. 

c) Kussakin säiliössä on oltava laite, jonka avulla sen sisältö voidaan tarkistaa. 

d) Säiliön täyttöpaine ei saa olla yli 200 bar +15°C:ssa. 

e) Suojeltavan tilan IG-541 -määrän on oltava vähintään 44 prosenttia ja korkeintaan 
50 prosenttia tilan bruttotilavuudesta. Tämä määrä on voitava purkauttaa 120 sekunnissa. 

13. Kohteiden suojeluun tarkoitetut palonsammutusjärjestelmät 

 Kiinteät palonsammutusjärjestelmät sallitaan konehuoneissa, kattilahuoneissa ja 
pumppuhuoneissa olevien kohteiden suojelua varten vain  komitean suosituksesta. 

10.04 artikla 

Laivaveneet 

1. Seuraavissa vesikulkuneuvoissa on oltava laivavene eurooppalaisen standardin EN 1914:1997 
mukaisesti: 

a) moottorialukset ja proomut, joiden kantavuus on yli 150 t, 

b) hinaajat ja työntöalukset, joiden uppouma on yli 150 m3, 

c) uivat kalustot, 

d) matkustaja-alukset. 

2. Yhden henkilön on voitava laskea laivaveneet turvallisesti veteen viiden minuutin kuluessa 
ensimmäisestä tarvittavasta manuaalisesta toimenpiteestä. Jos laivavene lasketaan veteen 
konekäyttöisellä laitteella, laite on suunniteltava niin, että vene voidaan laskea veteen nopeasti 
ja turvallisesti myös sen voimanlähteen vikaantuessa. 

3. Puhallettavat laivaveneet on tarkastettava valmistajan ohjeiden mukaisesti. 



 

 
13274/1/05 REV 1  JEB/aj 120 
LIITE II DG C III   FI 

10.05 artikla 

Pelastusrenkaat ja pelastusliivit 

1. Vesikulkuneuvoissa on oltava vähintään kolme pelastusrengasta eurooppalaisen standardin 
EN 14 144:2002 mukaisesti. Niiden on oltava valmiina käyttöön, ja niitä on säilytettävä 
kannella tarkoituksenmukaisissa paikoissa, mutta niitä ei saa kiinnittää telineisiinsä. Vähintään 
yksi pelastusrengas on sijoitettava ohjaushytin välittömään läheisyyteen ja varustettava 
itsesyttyvällä, paristokäyttöisellä valolla, joka ei sammu vedessä. 

2. Jokaisen vesikulkuneuvolla säännöllisesti olevan henkilön saatavilla on oltava 
henkilökohtainen, automaattisesti täyttyvä pelastusliivi, joka on eurooppalaisen standardin 
EN 395:1998 tai EN 396:1998 mukainen. 

 Lapsille sallitaan myös muut kuin täyttyvät pelastusliivit kyseisten standardien mukaisesti. 

3. Ne on tarkastettava valmistajan ohjeiden mukaisesti. 
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11 LUKU 

T Y Ö T I L O J E N  T U R V A L L I S U U S  

11.01 artikla 

Yleistä 

1. Alukset on rakennettava, järjestettävä ja varustettava niin, että niillä voidaan työskennellä ja 
kulkea turvallisesti. 

2. Aluksella työskentelyyn tarvittavat kiinteät laitteet on järjestettävä, sijoitettava ja kiinnitettävä 
niin, että niitä voidaan hoitaa, käyttää ja huoltaa helposti ja turvallisesti. Tarvittaessa liikkuvat 
ja kuumenevat osat on varustettava suojalaitteilla. 

11.02 artikla 

Kaatumis- ja putoamissuojaus 

1. Kansien ja sivukansien on oltava tasaisia eikä niissä saa olla kohtia, joissa voi kompastua; 
veden kerääntyminen on estettävä. 

2. Kansien, sivukansien, konehuoneiden lattioiden, tasanteiden, portaiden ja sivukansien pollarien 
yläpäiden on oltava liukastumista ehkäiseviä. 

3. Sivukansien pollarien yläpäät ja käytävillä olevat esteet, kuten portaiden reunat, on maalattava 
ympäröivän kannen vastavärillä. 

4. Kansien ulkoreunoissa sekä sellaisissa työtiloissa, joissa putoamiskorkeus voi olla enemmän 
kuin 1 m, on oltava kaiteet tai kehykset, jotka ovat vähintään 0,70 m korkeita tai joissa on 
eurooppalaisen standardin EN 711:1995 mukaiset suojakaiteet, jotka muodostuvat 
käsikaiteesta, polven korkeudella olevasta kaiteesta ja jalkalistasta. Sivukansilla on oltava 
kehykseen kiinnitetty jalkalista ja käsikaide koko matkalla. Jos sivukansilla on suojakaiteet, 
joita ei voi taittaa, kehyksen käsikaidetta ei tarvita. 

5. Työtiloissa, joissa putoamiskorkeus voi olla enemmän kuin 1 m, tarkastuselin voi vaatia 
asianmukaisten varusteiden asentamista työturvallisuuden varmistamiseksi. 
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11.03 artikla 

Työtilojen mitat 

Työtilojen on oltava mitoiltaan sellaiset, että kullakin niissä työskentelevällä henkilöllä on riittävä 
tila liikkua. 

11.04 artikla 

Sivukannet 

1. Sivukannen sisäleveyden on oltava vähintään 0,60 m. Tietyissä aluksen toiminnan kannalta 
tarpeellisissa kohdissa, kuten kannenpesuventtiilien kohdalla, sisäleveydeksi riittää 0,50 m. 
Pollarien ja knaapien kohdalla sisäleveydeksi riittää 0,40 m. 

2. Kun korkeus sivukannen yläpuolella on korkeintaan 0,90 m, sivukannen sisäleveydeksi riittää 
0,54 m, jos sen yläpuolella rungon ulkoreunan ja lastiruuman sisäreunan välillä on vähintään 
0,65 m:n sisäleveys. Sivukannen sisäleveys voi tällöin olla vain 0,50 m, jos sivukannen 
ulkoreunaan on asennettu eurooppalaisen standardin EN 711:1995 mukainen suojakaide 
putoamisen estämiseksi. Vesikulkuneuvoissa, jotka ovat enintään 55 m pitkiä ja joissa asuintilat 
ovat aluksen perässä, suojakaiteita ei tarvita. 

3. Edellä 1 ja 2 kohdan mukaisia vaatimuksia sovelletaan 2,00 metrin korkeuteen saakka 
sivukannen yläpuolella. 

11.05 artikla 

Pääsy työtiloihin 

1. Henkilöiden kulkemiseen tai tavaroiden kuljettamiseen tarkoitetut sisäänkäynnit ja käytävät on 
järjestettävä niin, että: 

a) sisäänkäyntiaukkojen edessä on riittävästi tilaa esteettömälle liikkumiselle; 

b) käytävien sisäleveys on työtilan käyttötarkoituksen mukainen, kuitenkin vähintään 0,60 m; 
enintään 8 m leveissä aluksissa käytävien leveydeksi kuitenkin riittää 0,50 m; 

c) käytävien sisäkorkeus on kynnys mukaan luettuna vähintään 1,90 m. 
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2. Ovet on voitava avata ja sulkea molemmilta puolilta turvallisesti. Ne on suojattava 
epähuomiossa tapahtuvalta avaamiselta tai sulkemiselta. 

3. Sisään- ja uloskäynneissä sekä käytävissä, joissa tasoeroa on yli 0,50 m, on oltava 
asianmukaiset portaat, tikkaat tai askelmat. 

4. Jatkuvasti miehitetyissä työtiloissa on oltava portaat, jos niissä on yli 1,00 m:n tasoero. Tämä 
vaatimus ei koske varauloskäyntejä. 

5. Aluksissa, joissa on lastiruumia, on oltava vähintään yksi pysyvästi asennettu kulkuväylä 
kunkin lastiruuman kummassakin päässä. 

 Ensimmäisestä alakohdasta poiketen kiinteää kulkuväylää ei tarvita, jos lastiruumassa on 
ainakin kahdet siirreltävät tikkaat, jotka ulottuvat vähintään kolmen tikaspuolan verran luukun 
kehyksen yli 60º:n kulmassa. 

11.06 artikla 

Uloskäynnit ja varauloskäynnit 

1. Uloskäyntien ja varauloskäyntien määrän, järjestelyn ja mittojen on oltava asianomaisten tilojen 
käyttötarkoituksen ja koon mukaisia. Jos jokin uloskäynneistä on varauloskäynti, se on 
merkittävä sellaiseksi selvästi. 

2. Varauloskäynneissä ja ikkunoissa tai valoarkkujen kansissa, jotka on suunniteltu käytettäviksi 
varauloskäynteinä, on oltava vähintään 0,36 m2:n vapaa aukko, ja niiden pienimmän halkaisijan 
on oltava vähintään 0,50 m. 

11.07 artikla 

Portaat, tikkaat ja vastaavat välineet 

1. Portaat ja tikkaat on kiinnitettävä lujasti. Portaiden on oltava vähintään 0,60 m leveitä ja niiden 
käsikaiteiden välisen vapaan leveyden on oltava vähintään 0,60 m. Askelman syvyys ei saa olla 
pienempi kuin 0,15 m, ja askelmien pinnan on oltava liukumaton. Portaissa, joissa on enemmän 
kuin kolme askelmaa, on oltava käsikaiteet. 
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2. Tikkaiden ja erikseen kiinnitettyjen tikaspuolien sisäleveyden on oltava vähintään 0,30 m. 
Puolien väli ei saa olla suurempi kuin 0,30 m. Puolien etäisyyden rakenteista on oltava 
vähintään 0,15 m. 

3. Tikkaiden ja erikseen kiinnitettyjen tikaspuolien on oltava tunnistettavissa yläpuolelta, ja ne on 
varustettava uloskäyntien yläpuolella sijaitsevilla kädensijoilla. 

4. Liikuteltavien tikkaiden on oltava vähintään 0,40 m leveitä ja alapäästä vähintään 0,50 m leveitä, 
ja on voitava varmistaa, etteivät ne kaadu tai luista. Tikaspuolat on kiinnitettävä lujasti 
sivutukiin. 

11.08 artikla 

Sisätilat 

1. Aluksen sisätiloissa sijaitsevien työtilojen on sovittava mitoituksensa, järjestelynsä ja 
sijoittelunsa puolesta niissä suoritettaviin töihin ja täytettävä terveys- ja 
turvallisuusvaatimukset. Niissä on oltava riittävä valaistus, joka ei häikäise, sekä riittävä 
tuuletus. Tarvittaessa niissä on oltava lämmityslaitteet, joilla voidaan pitää yllä sopiva 
lämpötila. 

2. Aluksen sisäosissa sijaitsevien työtilojen lattian on oltava luja ja kestävä, ja se on suunniteltava 
kaatumista ja liukastumista estäväksi. Kannen ja lattian aukot on suojattava putoamisvaaran 
varalta niiden ollessa auki. Ikkunat ja valoarkut on suunniteltava ja sijoitettava niin, että niitä 
voidaan käyttää ja puhdistaa turvallisesti. 

11.09 artikla 

Melu- ja tärinäsuojaus 

1. Työtilat on sijoitettava, varustettava ja suunniteltava niin, etteivät miehistön jäsenet altistu 
haitalliselle tärinälle. 

2. Pysyvät työtilat on lisäksi rakennettava ja äänieristettävä niin, että melu ei voi vaarantaa 
miehistön jäsenten terveyttä ja turvallisuutta. 
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3. Miehistön jäsenille, joihin kohdistuva päivittäinen melukuormitus on todennäköisesti yli 
85 dB(A), on oltava henkilökohtaiset kuulosuojaimet. Työtiloissa, joissa melutaso on yli 
90 dB(A), on ilmoitettava kuulosuojaimien pakollisesta käytöstä lisäyksessä I olevan kuvan 
7 mukaisella "Käytä kuulosuojaimia" -merkillä, jonka halkaisija on vähintään 10 cm. 

11.10 artikla 

Luukkujen kannet 

1. Luukkujen kansien on oltava helposti ja turvallisesti käsiteltävissä. Luukkujen kannet, jotka 
painavat yli 40 kg, on lisäksi suunniteltava siten, että ne liukuvat tai kääntyvät saranan ympäri, 
tai niihin on asennettava mekaaniset aukaisulaitteet. Luukkujen kannet, joita käsitellään 
nostolaitteiden avulla, on varustettava asianmukaisin, helposti saatavilla olevin kiinnityslaittein. 
Jos luukkujen kannet eivät ole keskenään vaihdettavissa, niihin ja niiden kehyksiin on 
merkittävä selvästi, mihin luukkuun ne kuuluvat, ja osoitettava niiden oikea asento kyseisissä 
luukuissa. 

2. Luukkujen kannet on suojattava tuulen ja lastauslaitteiden aiheuttamalta aukeamiselta. 
Liukuvat kannet on varustettava pidikkeillä, jotka estävät tahattoman yli 0,40 m:n liikkumisen 
vaakasuuntaan, ja kannet on voitava lukita lopulliseen asentoonsa. Pinottujen luukun kansien 
paikoillaan pitämiseen on oltava asianmukaiset välineet. 

3. Mekaanisesti käytettävissä luukun kansissa virran syötön on keskeydyttävä automaattisesti 
ohjauskytkimen vapautuksen jälkeen. 

4. Luukkujen kansien on kestettävä niihin todennäköisesti kohdistuvat kuormitukset. Jos 
luukkujen kansilla on tarkoitus kävellä, niiden on kestettävä vähintään 75 kg:n paikallinen 
kuormitus. Jos luukkujen kansilla ei ole tarkoitus kävellä, tämä on merkittävä niihin. Jos 
luukkujen kansien päälle on tarkoitus lastata kansilastia, niihin on merkittävä sallittu kuormitus 
t/m2. Jos sallittuun kuormitukseen tarvitaan tukia, tämä on merkittävä sopivaan kohtaan. 
Tällöin aluksella on oltava asiaa koskevat piirustukset. 
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11.11 artikla 

Vintturit 

1. Vintturit on suunniteltava sellaisiksi, että niitä voidaan käyttää turvallisesti. Niissä on oltava 
laitteet, jotka estävät tahattoman lastin irtoamisen. Vinttureissa, jotka eivät ole itsepidättäviä, 
on oltava vetovoiman mukaisesti mitoitettu jarru. 

2. Käsikäyttöisissä vinttureissa on oltava laite, joka estää kammen takaisin kiertymisen. 
Vinttureiden, joissa on sekä kone- että käsikäyttö, on oltava rakenteeltaan sellaisia, että 
käyttövoiman ohjauksella ei voi käyttää manuaalista ohjausta. 

11.12 artikla 

Nosturit 

1. Nosturit on rakennettava hyvän rakennustavan mukaisesti. Niiden käytön aikana syntyvä voima 
on voitava johtaa turvallisesti aluksen rakenteeseen, eikä se saa vaarantaa aluksen vakavuutta. 

2. Nostureissa on oltava valmistajan kilpi, josta ilmenevät seuraavat tiedot: 

a) valmistajan nimi ja osoite, 

b) CE-merkintä sekä valmistusvuosi, 

c) sarja tai tyyppi, 

d) mahdollinen sarjanumero. 

3. Nostureihin on merkittävä suurimmat sallitut kuormitukset pysyvästi ja selvästi. 

 Nostureihin, joiden turvallinen käyttökuormitus on korkeintaan 2000 kg, tarvitsee merkitä vain 
suurin sallittu käyttökuormitus nosturin suurimmalla käyttösäteellä pysyvästi ja selvästi. 
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4. Murskautumis- ja leikkautumisvaaran ehkäisemiseksi on oltava suojalaitteita. Nosturin 
ulkoisilla osilla on oltava keskenään ja kaikkiin ympäröiviin osiin nähden vähintään 0,5 m:n 
turvallisuusväli ylä- ja alapuolella sekä sivuilla. Sivusuuntaista turvallisuusväliä ei tarvita 
työtilojen ja käytävien ulkopuolella. 

5. Konekäyttöiset nosturit on suojattava luvatonta käyttöä vastaan. Ne on voitava käynnistää vain 
nosturin ohjauspaikalta. Ohjauksen on oltava itsestään palautuva (painikkeet ilman pidikkeitä), 
ja niiden toimintasuunnan on oltava yksiselitteisen selvä. 

 Käyttövoiman katkon aikana lasti ei saa päästä putoamaan hallitsemattomasti. Nosturin 
tarkoituksettomat liikkeet on voitava estää. 

 Nostolaitteen ylöspäin liikkumista ja käyttökuormituksen ylitystä on rajoitettava 
asianmukaisella laitteella. Myös nostolaitteen alaspäin liikkumista on rajoitettava, jos missä 
tahansa mahdollisissa käyttöoloissa koukkua kiinnitettäessä köysirummun alla voi olla 
vähemmän kuin kaksi nostoköyden kierrosta. Automaattisten rajoitinlaitteiden päälle 
kytkemisen jälkeen vastaliikkeen on oltava aina mahdollinen. 

 Juoksevan köysistön köysien vetolujuuden on oltava vähintään viisinkertainen köyden 
sallittuun kuormitukseen nähden. Köyden rakenteen on oltava moitteeton ja sovelluttava 
käytettäväksi nostureissa. 

 
6. Ennen ensimmäistä käyttöönottoa ja ennen käyttöönottoa uudelleen olennaisten muutosten 

jälkeen nosturin riittävä lujuus ja vakavuus on osoitettava laskelmin sekä kuormituskokeella. 

 Jos nosturin turvallinen käyttökuormitus on enintään 2000 kg, asiantuntija voi päättää, 
voidaanko laskennallinen osoitus korvata kokonaan tai osittain kokeella, joka suoritetaan 
1,25-kertaisella turvallisella käyttökuormituksella ja joka kattaa koko käyttösäteen. 

 Ensimmäisen ja toisen alakohdan mukaisen hyväksyntäkokeen suorittajana on oltava 
tarkastuselimen hyväksymä asiantuntija. 

7. Toimivaltaisen henkilön on tarkastettava nosturit säännöllisesti ja vähintään kerran vuodessa. 
Tarkastuksessa nosturin turvallinen käyttökunto on todettava silmämääräisesti sekä toiminnan 
tarkastuksella. 
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8. Tarkastuselimen hyväksymän asiantuntijan on tarkastettava nosturi uudelleen vähintään kerran 
kymmenessä vuodessa. 

9. Nostureiden, joiden turvallinen käyttökuormitus on yli 2000 kg tai joita käytetään 
uudelleenlastaukseen tai jotka ovat nostimilla, ponttoneilla ja muulla uivalla kalustolla tai 
työaluksilla, on lisäksi oltava jonkin jäsenvaltion vaatimusten mukaisia. 

10. Aluksilla on oltava kaikista nostureista vähintään seuraavat asiakirjat: 

a) nosturin valmistajan käyttöohje, jossa on vähintään seuraavat tiedot: 

 ohjainten toiminta-alue ja toiminta, 

 suurin sallittu turvallinen käyttökuormitus käyttösäteen mukaan, 

 nosturin suurin sallittu kallistuma, 

 asennus- ja kunnossapito-ohjeet, 

 ohjeet säännöllisistä tarkastuksista, 

 yleiset tekniset tiedot. 

b) todistus 6–8 tai 9 kohdan mukaisten tarkastusten suorittamisesta. 

11.13 artikla 

Syttyvien nesteiden säilytys 

Kannella on oltava palamattomasta materiaalista tehty ja ilmanvaihdolla varustettu kaappi sellaisten 
syttyvien nesteiden säilytystä varten, joiden leimahduspiste on alle 55 ºC. Kaapin ulkoseinässä on 
oltava lisäyksessä I olevan kuvan 2 mukainen "Tulenteko ja tupakointi kielletty" -merkki, jonka 
halkaisija on vähintään 10 cm. 
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12 LUKU 

A S U I N T I L A T  

12.01 artikla 

Yleistä 

1. Aluksilla on oltava asuintilat niillä tavallisesti majoittuville henkilöille ja vähintään 
vähimmäismiehistölle. 

2. Asuintilat on suunniteltava, järjestettävä ja varustettava siten, että ne täyttävät aluksella olevien 
henkilöiden terveyttä, turvallisuutta ja mukavuutta koskevat tarpeet. Niihin on päästävä helposti 
ja turvallisesti, ja ne on eristettävä riittävästi kylmää ja kuumaa vastaan. 

3. Tarkastuselin voi sallia poikkeuksia tämän luvun säännöksistä, jos aluksella olevien 
henkilöiden terveys ja turvallisuus turvataan jollakin muulla tavalla. 

4. Tarkastuselimen on merkittävä yhteisön todistukseen aluksen päivittäisten käyttöaikojen ja sen 
käyttömuodon rajoitukset, jotka johtuvat 3 kohdassa tarkoitetuista poikkeuksista. 

12.02 artikla 

Erityiset suunnitteluvaatimukset 

1. Asuintilat on voitava tuulettaa riittävästi, vaikka ovet olisivat suljettuina. Lisäksi yhteisiin 
oleskelutiloihin on päästävä riittävästi päivänvaloa, ja niistä on mahdollisuuksien mukaan 
voitava nähdä ulos. 

2. Jos kannen tasolta ei ole pääsyä asuintiloihin ja jos tasoero on 0,30 m tai enemmän, käynti 
asuintiloihin on järjestettävä portaiden avulla. 

3. Aluksen keulaosassa lattiat eivät saa olla enempää kuin 1,20 m enimmäissyväystason 
alapuolella. 
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4. Oleskelu- ja yöpymistiloissa on oltava vähintään kaksi uloskäyntiä, jotka sijaitsevat 
mahdollisimman kaukana toisistaan ja jotka toimivat poistumisreitteinä. Toinen uloskäynneistä 
voidaan suunnitella varauloskäynniksi. Tämä ei koske tiloja, joista on uloskäynti suoraan 
kannelle tai käytävään, joka toimii poistumisreittinä, jos käytävässä on kaksi toisistaan erillään 
sijaitsevaa uloskäyntiä aluksen vasemmalle ja oikealle puolelle. Varauloskäyntien sekä 
varauloskäynteinä käytettäviksi suunniteltujen ikkunoiden ja valoarkkujen vapaan aukon on 
oltava vähintään 0,36 m² ja lyhyimmän sivun vähintään 0,50 m, ja niistä on oltava mahdollista 
poistua nopeasti hätätapauksessa. Varauloskäynnit on eristettävä ja päällystettävä palamista 
hidastavilla materiaaleilla, ja poistumisreittien käyttömahdollisuus milloin tahansa on taattava 
asianmukaisin toimenpitein, kuten tikkailla tai erikseen kiinnitetyillä tikaspuolilla. 

5. Asuintilat on suojattava liialliselta melulta ja tärinältä. Äänenpaineen enimmäistasot ovat: 

a) 70 dB(A) yhteisissä oleskelutiloissa, 

b) 60 dB(A) yöpymistiloissa. Tämä ei koske aluksia, joita käytetään yksinomaan miehistön 
lepoajan ulkopuolella jäsenvaltioiden kansallisen lainsäädännön mukaisesti. Päivittäisen 
toiminta-ajan rajoitus on merkittävä yhteisön todistukseen. 

6. Asuintilojen seisontakorkeuden on oltava vähintään 2,00 m. 

7. Yleensä aluksissa on oltava vähintään yksi yöpymistiloista erillään oleva yhteinen oleskelutila. 

8. Yhteisten oleskelutilojen vapaan lattiatilan on oltava vähintään 2 m2 henkilöä kohti, kuitenkin 
yhteensä vähintään 8 m2. Vapaaseen lattiatilaan eivät sisälly huonekalut pöytiä ja tuoleja lukuun 
ottamatta. 

9. Jokaisen yksityisen oleskelu- ja yöpymistilan tilavuuden on oltava vähintään 7 m3. 

10. Yksityisten oleskelutilojen ilmatilavuuden henkeä kohti on oltava vähintään 3,5 m3. 
Yöpymistiloissa ilmatilavuuden on oltava vähintään 5 m3 ensimmäistä henkilöä kohti ja 
vähintään 3 m3 jokaista seuraavaa henkilöä kohti. Tähän ei sisälly huonekalujen tilavuus. 
Yöpymistilat on mahdollisuuksien mukaan suunniteltava enintään kahdelle henkilölle. 
Vuoteiden on oltava vähintään 0,30 m:n korkeudella lattiasta. Jos vuoteet on sijoitettu 
päällekkäin, on jokaisen vuoteen yläpuolella oltava vapaata tilaa vähintään 0,60 m. 
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11. Ovien aukon yläreunan on oltava vähintään 1,90 m kannen tai lattian yläpuolella, ja 
sisäleveyden on oltava vähintään 0,60 m. Vaadittu korkeus voidaan saavuttaa liuku- tai 
saranakansilla tai -luukuilla. Ovien on avauduttava ulospäin, ja ne on voitava avata molemmilta 
puolilta. Kynnykset saavat olla enintään 0,40 m korkeita, mutta niiden on kuitenkin oltava 
muiden turvallisuussäännösten mukaisia. 

12. Portaiden on oltava pysyvästi kiinnitetyt, ja niissä on voitava kulkea turvallisesti. Portaat 
katsotaan tällaisiksi, kun: 

a) ne ovat vähintään 0,60 m leveät, 

b) askelmasyvyys on vähintään 0,15 m, 

c) askelmat ovat liukumista ehkäisevät, 

d) yli kolmeaskelmaisissa portaissa on vähintään käsikaide tai kädensija. 

13. Vaarallisia kaasuja tai nesteitä johtavia putkia, erityisesti sellaisia, joiden paine on niin korkea, 
että vuoto voi olla henkilöille vaarallinen, ei saa sijoittaa asuintiloihin eikä niihin johtaviin 
käytäviin. Tämä ei koske höyry- ja hydraulijärjestelmien putkia, jos ne on sijoitettu metalliseen 
suojaputkeen, eikä talouskäyttöön tarkoitettujen nestekaasulaitteiden putkia. 

12.03 artikla 

Saniteettitilat 

1. Aluksissa, joissa on asuintilat, on oltava vähintään seuraavat saniteettitilat: 

a) yksi WC asuinyksikköä tai kuutta miehistön jäsentä kohti. WC:t on voitava tuulettaa 
raikkaalla ilmalla; 

b) yksi kuumaan ja kylmään juomakelpoiseen veteen liitetty ja viemärillä varustettu pesuallas 
asuinyksikköä tai neljää miehistön jäsentä kohti; 

c) yksi kuumaan ja kylmään juomakelpoiseen veteen liitetty kylpyamme tai suihku 
asuinyksikköä tai kuutta miehistön jäsentä kohti. 
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2. Saniteettitilojen on oltava asuintilojen välittömässä läheisyydessä. WC-tiloista ei saa olla 
suoraa käyntiä keittiöihin, messeihin tai yhteisiin oleskelutiloihin/keittiöihin. 

3. WC-tilojen pinta-alan on oltava vähintään 1 m2, jolloin leveys ei saa olla alle 0,75 m eikä 
pituus alle 1,10 m. Enintään kahden henkilön hyteissä WC-tilat voivat olla pienempiä. Jos WC-
tilassa on pesuallas ja/tai suihku, lattiapinta-alaa on suurennettava vähintään pesualtaan ja/tai 
suihkualtaan (tai kylpyammeen) pinta-alan verran. 

12.04 artikla 

Keittiöt 

1. Keittiöt voivat sijaita yhteisten oleskelutilojen yhteydessä. 

2. Keittiöissä on oltava: 

a) liesi, 

b) viemäröity allas, 

c) juomavesipiste, 

d) jääkaappi, 

e) riittävät säilytys- ja työtilat. 

3. Yhdistettyjen keittiöiden ja yhteisten oleskelutilojen ruokailualueen on oltava riittävän suuri 
sellaiselle määrälle miehistön jäseniä, joka tavallisesti käyttää sitä samanaikaisesti. Istuinten on 
oltava vähintään 0,60 m leveitä. 

12.05 artikla 

Juomavesi 

1. Alukset, joissa on asuintilat, on varustettava juomavesilaitteistolla. Juomavesisäiliön 
täyttöaukkoihin ja juomavesiletkuihin on merkittävä selvästi, että ne on tarkoitettu vain 
juomavedelle. Juomaveden täyttöliittimien on sijaittava kannen yläpuolella. 
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2. Juomavesilaitteistojen on täytettävä seuraavat vaatimukset: 

a) niiden sisäpinnan on oltava korroosionkestävää ja fysiologisesti vaaratonta materiaalia; 

b) niissä ei saa olla putkien osia, joissa veden säännöllinen virtaus ei ole taattu; 

c) ne on suojattava liialliselta lämmöltä. 

3. Edellä 2 kohdan vaatimusten lisäksi juomavesisäiliöiden on vastattava seuraavia vaatimuksia: 

a) niiden kapasiteetin on oltava vähintään 150 l kutakin aluksella yleensä asuvaa henkilöä 
kohti ja vähintään jokaista vähimmäismiehistön jäsentä kohti; 

b) niissä on oltava sopiva suljettava aukko sisäpuolen puhdistusta varten; 

c) niissä on oltava täyttömäärän osoitin; 

d) niissä on oltava tuuletusputket, jotka ovat yhteydessä ulkoilmaan tai joissa on 
asianmukaiset suodattimet. 

4. Juomavesisäiliöillä ei saa olla yhteisiä seinämiä muiden säiliöiden kanssa. Juomavesiputket 
eivät saa kulkea sellaisten säiliöiden kautta, joissa on muita nesteitä. Juomavesijärjestelmän ja 
muiden putkien väliset liitokset eivät ole sallittuja. Kaasuja tai muita nesteitä kuin juomavettä 
kuljettavat putket eivät saa kulkea juomavesisäiliön kautta. 

5. Juomavedelle tarkoitettujen painesäiliöiden on toimittava ainoastaan luonnonseoksisella 
paineilmalla. Jos paineilma tuotetaan kompressorien avulla, asianmukaiset ilmansuodattimet tai 
öljynerottimet on asennettava suoraan painesäiliön etupuolelle, paitsi jos vesi ja ilma erotetaan 
kalvolla. 

12.06 artikla 

Lämmitys ja ilmanvaihto 

1. Asuintilat on voitava lämmittää niiden käyttötarkoituksen mukaisesti. Lämmitysjärjestelmän on 
vastattava sääoloja, joihin alus mahdollisesti joutuu. 
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2. Asuin- ja yöpymistiloja on voitava tuulettaa asianmukaisesti myös ovien ollessa suljettuina. 
Tuuletuksen on taattava riittävä ilmanvaihto kaikissa ilmasto-oloissa. 

3. Asuintilat on suunniteltava ja järjestettävä niin, että estetään mahdollisimman tehokkaasti 
saastuneen ilman pääsy asuintiloihin aluksen muista osastoista, esimerkiksi konehuoneista tai 
lastiruumista. Jos käytetään koneellista ilmanvaihtoa, ilmanottoaukot on sijoitettava siten, että 
nämä vaatimukset täyttyvät. 

12.07 artikla 

Asuintilojen muut varusteet 

1. Jokaisella aluksella oleskelevalla miehistön jäsenellä on oltava oma vuode ja oma lukittava 
vaatekaappi. Vuoteen sisämittojen on oltava vähintään 2,00 x 0,90 m. 

2. Työvaatteiden säilyttämistä ja kuivaamista varten on varattava sopivat tilat yöpymistilojen 
ulkopuolelta. 

3. Kaikissa asuintiloissa on oltava sähkövalaistus. Kaasulla tai nestemäisillä polttoaineilla 
toimivat lisälamput sallitaan vain yhteisissä oleskelutiloissa. Nestemäisellä polttoaineella 
toimivien valaisinten on oltava metallisia, ja niissä saa käyttää vain polttoaineita, joiden 
leimahduspiste on yli 55 ºC, tai tavallista parafiiniöljyä. Ne on sijoitettava tai kiinnitettävä niin, 
että palovaaraa ei synny. 
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13 LUKU 

P O L T T O A I N E E L L A  T O I M I V A T  L Ä M M I T Y S - ,  R U O A N L A I T T O -  J A  
J Ä Ä H D Y T Y S L A I T T E E T  

13.01 artikla 

Yleistä 

1. Nestekaasukäyttöisten lämmitys-, ruoanlaitto- ja jäähdytyslaitteiden on täytettävä tässä 
liitteessä olevan 14 luvun vaatimukset. 

2. Lämmitys-, ruoanlaitto- ja jäähdytyslaitteistot sekä niiden lisälaitteet on suunniteltava ja 
sijoitettava niin, että niistä ei ole vaaraa, vaikka tapahtuisi ylikuumenemista. Ne on asennettava 
niin, etteivät ne voi kaatua tai siirtyä tahattomasti. 

3. Edellä 2 kohdassa tarkoitettuja laitteita ei saa sijoittaa tiloihin, joissa käytetään tai säilytetään 
aineita, joiden leimahtamispiste on alle 55 ºC. Laitteiden hormit eivät saa kulkea tällaisten 
tilojen kautta. 

4. Palamiseen tarvittavan ilman saanti on varmistettava. 

5. Lämmityslaitteet on liitettävä tukevasti hormeihin, jotka on varustettava sopivilla kuvuilla tai 
suojuksilla tuulta vastaan. Ne on sijoitettava niin, että ne voidaan puhdistaa. 

13.02 artikla 

Nestemäisten polttoaineiden käyttö, öljylaitteet 

1. Nestemäisellä polttoaineella toimivissa lämmitys-, ruoanlaitto- ja jäähdytyslaitteissa saa käyttää 
vain polttoaineita, joiden leimahduspiste on yli 55 ºC. 

2. Edellä 1 kohdasta poiketen asuintiloissa ja ohjaushyteissä voidaan sallia ruoanlaitto-, lämmitys- 
ja jäähdytyslaitteet, joiden polttimessa on sydänlanka ja jotka toimivat tavallisella 
parafiiniöljyllä, jos niiden polttoainesäiliön tilavuus ei ole suurempi kuin 12 litraa. 
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3. Sydänlangalla varustetut polttimet on: 

a) varustettava metallisella polttoainesäiliöllä, jossa on lukittava täyttöaukko ja jolla ei ole 
pehmeäjuotettuja liitoksia enimmäistäyttömäärän alapuolella, ja suunniteltava ja 
sijoitettava niin, ettei polttoainesäiliö voi vahingossa avautua eikä tyhjentyä; 

b) voitava sytyttää käyttämättä muuta palavaa nestettä; 

c) sijoitettava niin, että palamiskaasut voidaan poistaa turvallisesti. 

13.03 artikla 

Höyrystyspolttimella varustetut öljylämmitysuunit ja sumutuspolttimella varustetut 
öljylämmityslaitteet 

1. Höyrystyspolttimella varustetut öljylämmitysuunit ja sumutuspolttimella varustetut 
öljylämmityslaitteet on rakennettava hyvän rakennustavan mukaisesti. 

2. Jos höyrystyspolttimella varustettu öljylämmitysuuni tai sumutuspolttimella varustettu 
öljylämmityslaite sijoitetaan konehuoneeseen, lämmityslaitteen ja moottorien ilmansaanti on 
järjestettävä niin, että lämmityslaite ja moottorit voivat toimia toisistaan riippumatta 
moitteettomasti ja turvallisesti. Tarvittaessa on järjestettävä erillinen ilmansaanti. Laitteisto on 
sijoitettava niin, että polttimen liekit eivät voi vaurioittaa muita konehuoneen laitteistojen osia. 

13.04 artikla 

Höyrystyspolttimella varustetut öljylämmitysuunit 

1. Höyrystyspolttimella varustetut öljylämmitysuunit on voitava sytyttää ilman muita palavia 
nesteitä. Ne on kiinnitettävä metallisen öljyloukun yläpuolelle siten, että öljyloukku kattaa 
kaikki polttoainetta johtavat osat. Sen reunakorkeus on vähintään 20 mm ja tilavuus vähintään 
2 litraa. 

2. Konehuoneeseen sijoitetun höyrystyspolttimella varustetun öljylämmitysuunin 1 kohdan 
mukaisen metallisen öljyloukun reunojen on oltava vähintään 200 mm korkeat. 
Höyrystyspolttimen alareunan on oltava öljyloukun reunan päällä. Lisäksi öljyloukun yläreunan 
korkeuden on oltava vähintään 100 mm lattiasta. 
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3. Höyrystyspolttimella varustetuissa öljylämmitysuuneissa on oltava asianmukainen säädin, joka 
takaa kulloinkin valitulla säädöllä käytännössä jatkuvan öljyn virtauksen polttimeen ja joka 
estää polttoaineen vuotamisen liekin mahdollisesti sammuessa. Sopivina pidetään säätimiä, 
jotka toimivat moitteettomasti myös altistuessaan tärinälle ja 12º:en kulmaan saakka, ja joissa 
on täyttötason säädön uimurin lisäksi 

a) toinen uimuri, joka sulkee polttoaineen syötön turvallisesti ja luotettavasti sallitun tason 
ylittyessä, tai 

b) ylivuotoputki, mutta ainoastaan silloin, kun öljyloukkuun mahtuu vähintään 
polttoainesäiliön sisältö. 

4. Jos polttoainesäiliö on sijoitettu erilleen höyrystyspolttimella varustetusta öljylämmitysuunista: 

a) se ei saa olla korkeammalla kuin laitteen valmistajan käyttöohjeet sallivat; 

b) se on suojattava liialliselta kuumenemiselta; 

c) polttoaineen syöttö on voitava keskeyttää kannelta käsin. 

5. Höyrystyspolttimilla varustettujen öljylämmitysuunien hormeissa on oltava laitteet, jotka 
estävät vedon suunnanmuutoksen. 

13.05 artikla 

Sumutuspolttimella varustetut öljylämmityslaitteet 

Sumutuspolttimella varustettujen öljylämmityslaitteiden on täytettävä erityisesti seuraavat 
vaatimukset: 

a) polttimen riittävä ilmanvaihto on varmistettava ennen polttoaineen syöttöä; 

b) polttoaineen syöttöä on säädettävä termostaatilla; 

c) sytytyksen on tapahduttava sähköisesti tai sytytysliekillä; 

d) öljylämmityslaitteessa on oltava liekinvalvontajärjestelmä, joka liekin sammuessa 
katkaisee polttoaineen syötön; 

e) pääkytkin on sijoitettava laitteen sijoitustilan ulkopuolelle helppopääsyiseen paikkaan. 
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13.06 artikla 

Ilmalämmityslaitteet 

Ilmalämmityslaitteiden, joissa kuuma ilma johdetaan paineella palamiskammion kautta 
jakelujärjestelmään tai huoneeseen, on täytettävä seuraavat vaatimukset: 

a) Jos polttoaine sumutetaan paineella, palamisilma on syötettävä puhaltimella. 

b) Palamiskammio on tuuletettava hyvin ennen kuin poltin voidaan sytyttää. Tuuletus on 
riittävä, jos palamisilmapuhallin käy vielä liekin sammuttua. 

c) Polttoaineen syötön on katkettava automaattisesti, jos: 

 tuli sammuu, 

 palamisilmaa ei saada riittävästi, 

 lämmitetyn ilman lämpötila on suurempi kuin säädetty lämpötila tai 

 turvalaitteiden voimansaanti katkeaa. 

 Edellä mainituissa tapauksissa polttoaineen syöttö ei saa käynnistyä automaattisesti 
uudelleen katkeamisen jälkeen. 

d) Palamis- ja lämmitysilmapuhaltimet on voitava kytkeä pois päältä lämmityslaitteen 
sijoitustilan ulkopuolelta. 

e) Jos lämmitysilma imetään ulkoa, imuaukkojen on sijaittava mahdollisimman paljon kannen 
yläpuolella. Ne on asennettava niin, ettei sade- ja roiskevesi pääse sisään. 

f) Lämmitysilmaputkien on oltava metallisia. 

g) Lämmitysilman poistoaukkoja ei saa voida sulkea kokonaan. 

h) Mahdollisesti vuotava polttoaine ei saa päästä leviämään lämmitysilmaputkiin asti. 

i) Ilmalämmityslaitteet eivät saa imeä lämmitysilmaansa konehuoneesta. 
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13.07 artikla 

Kiinteällä polttoaineella toimiva lämmitys 

1. Kiinteällä polttoaineella toimivat lämmityslaitteet on sijoitettava metallisen levyn päälle, jonka 
reunat on käännetty ylöspäin sen varmistamiseksi, ettei palava polttoaine tai kuuma tuhka putoa 
levyn ulkopuolelle. 

 Tämä ei koske laitteita, jotka on asennettu palamattomasta materiaalista rakennettuihin 
osastoihin, jotka on suunniteltu yksinomaan kattilahuoneiksi. 

2. Kiinteällä polttoaineella toimivat kattilat on varustettava palamisilmavirran säätämiseen 
tarkoitetuilla termostaattiohjaimilla. 

3. Jokaisen lämmityslaitteen läheisyyteen on sijoitettava tuhkan välittömään sammuttamiseen 
tarkoitetut välineet. 
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14 LUKU 

T A L O U S K Ä Y T T Ö Ö N  T A R K O I T E T U T  N E S T E K A A S U L A I T T E I S T O T  

14.01 artikla 

Yleistä 

1. Nestekaasulaitteistot koostuvat pääasiassa syöttöyksiköstä, joka sisältää yhden tai useamman 
kaasusäiliön, ja yhdestä tai useammasta paineensäätimestä, jakelujärjestelmästä sekä kaasulla 
toimivista laitteista. 

 Syöttöyksikön ulkopuolella olevia vara- ja tyhjiä säiliöitä ei pidetä nestekaasulaitteiston osina. 
Niihin sovelletaan vastaavasti 14.05 artiklaa. 

2. Laitteistot saavat toimia ainoastaan kaupallisella propaanilla. 

14.02 artikla 

Laitteistot 

1. Nestekaasulaitteistojen on kokonaisuudessaan sovelluttava käytettäviksi propaanilla, ja ne on 
rakennettava ja asennettava hyvän toimintatavan mukaisesti. 

2. Nestekaasulaitteistoa voidaan käyttää vain talouskäyttöön asuintiloissa ja ohjaushytissä sekä 
vastaaviin tarkoituksiin matkustaja-aluksilla. 

3. Aluksella saa olla useita erillisiä nestekaasulaitteistoja. Samaa laitteistoa ei saa käyttää erillään 
olevissa asuintiloissa, joiden välissä on lastiruuma tai kiinteä säiliö. 

4. Konehuoneessa ei saa olla mitään nestekaasulaitteiston osaa. 
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14.03 artikla 

Säiliöt 

1. Sallittuja ovat ainoastaan säiliöt, joiden hyväksytty vetoisuus on 5–35 kg. Matkustaja-aluksilla 
tarkastuselin voi sallia tätä suurempien säiliöiden käytön. 

2. Säiliöissä on oltava virallinen leima todisteena siitä, että ne on hyväksytty sääntömääräisen 
koestuksen jälkeen. 

14.04 artikla 

Syöttöyksiköiden sijoitus ja järjestäminen 

1. Syöttöyksiköt on asennettava kannelle erilliseen kaappiin tai seinäkaappiin, joka sijaitsee 
asuintilojen ulkopuolella sellaisessa paikassa, ettei siitä aiheudu haittaa aluksella liikkumiselle. 
Niitä ei kuitenkaan saa asentaa keula- tai peräparrasta vasten. Kaappi voi olla seinäkaappi, joka 
on asennettu aluksen kansirakenteen sisään, jos se on kaasutiivis ja voidaan avata ainoastaan 
kansirakenteen ulkopuolelta. Se on sijoitettava niin, että kaasunkulutuspisteisiin johtavat 
jakeluputket ovat mahdollisimman lyhyitä. 

 Yhtäaikaisesti toimivia säiliöitä ei saa olla enempää kuin mitä laitteiston toiminta edellyttää. 
Laitteistoon saa liittää useampia säiliöitä vain, jos käytetään kääntökytkintä. Kuhunkin 
syöttöyksikköön voi kytkeä enintään neljä säiliötä. Aluksella olevien säiliöiden määrä, 
varasäiliöt mukaan luettuina, ei saa ylittää kuutta yhtä laitetta kohti. 

 Matkustaja-aluksilla, joissa on keittiöitä tai kanttiineja matkustajia varten, laitteistoon voidaan 
liittää kuusi säiliötä. Aluksella olevien säiliöiden määrä, varasäiliöt mukaan luettuina, ei saa 
ylittää yhdeksää yhtä laitetta kohti. 

 Paineensäätimet tai kaksivaihepaineensäädön ensimmäinen paineensäädin on kiinnitettävä 
seinään samaan kaappiin kuin säiliöt. 

2. Syöttöyksiköt on asennettava niin, että mahdollisesti vuotava kaasu voi päästä ulos kaapista 
ilman vaaraa siitä, että se tunkeutuisi aluksen sisään tai joutuisi kosketuksiin minkään 
syttymislähteen kanssa. 
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3. Kaapin on oltava palamista hidastavasta materiaalista, ja sen on oltava riittävästi tuuletettu sen 
pohjassa ja katossa olevien aukkojen avulla. Säiliöt on sijoitettava pystyasentoon kaappeihin 
niin, että ne eivät voi kaatua. 

4. Kaapit on rakennettava ja sijoitettava niin, että säiliöiden lämpötila ei voi ylittää 50 oC:tta. 

5. Kaapin ulkoseinään on kiinnitettävä varoituskilpi "nestekaasulaite" ja lisäyksessä I olevan 
kuvan 2 mukainen "Tulenteko ja tupakointi kielletty" -kilpi, jonka halkaisija on vähintään 
100 mm. 

14.05 artikla 

Varasäiliöt ja tyhjät säiliöt 

Varasäiliöt ja tyhjät säiliöt, joita ei pidetä syöttöyksikössä, on varastoitava asuintilojen ja 
ohjaushytin ulkopuolelle kaappiin, joka on rakennettu 14.04 artiklan vaatimusten mukaisesti. 

14.06 artikla 

Paineensäätimet 

1. Kaasulla toimivat laitteet voidaan liittää säiliöihin ainoastaan sellaisen jakelujärjestelmän 
kautta, joka on varustettu yhdellä tai useammalla paineensäätimellä, jotka alentavat kaasun 
paineen käyttöpaineeseen. Painetta voidaan alentaa yksi- tai kaksivaiheisesti. Kaikki 
paineensäätimet on säädettävä pysyvästi 14.07 artiklan mukaisesti määriteltyyn paineeseen. 

2. Viimeisissä paineensäätimissä tai heti niiden jälkeen on oltava laite, joka suojaa putkea 
automaattisesti liikapainetta vastaan paineensäätimen toimintahäiriön sattuessa. On 
varmistettava, että varoventtiilin vuodon sattuessa mahdollisesti vuotava kaasu pääsee ulos 
ilman vaaraa, että kaasu tunkeutuisi aluksen sisään tai joutuisi kosketuksiin minkään 
syttymislähteen kanssa. Tarvittaessa tätä varten on asennettava erityinen putki. 

3. Varoventtiilit ja tuuletusaukot on suojattava vedeltä. 
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14.07 artikla 

Paineet 

1. Jos käytetään kaksivaiheista säätöjärjestelmää, keskimääräinen paine saa olla enintään 2,5 baaria 
ilmanpainetta suurempi. 

2. Viimeisen paineensäätimen ulostulossa olevan paineen on oltava enintään 0,05 baaria 
ilmanpainetta suurempi 10 prosentin poikkeamalla. 

14.08 artikla 

Putket ja letkut 

1. Putkien on oltava kiinteää teräs- tai kupariputkea. 

 Säiliöihin liitettyjen putkien on kuitenkin oltava korkeapaineletkuja tai kierukkaletkuja, jotka 
sopivat propaanille. Jos kaasulla toimivia laitteita ei ole asennettu kiinteästi, ne voidaan liittää 
sopivilla letkuilla, joiden pituus on enintään 1 m. 

2. Putkien on kestettävä aluksella tavallisissa käyttöoloissa ilmeneviä rasituksia, erityisesti 
korroosion ja lujuuden osalta, ja niiden ominaisuuksien ja sijoituksen on oltava sellaiset, että 
niillä varmistetaan riittävä kaasuvirta asianmukaisella paineella kaasulla toimiville laitteille. 

3. Putkissa on oltava mahdollisimman vähän liitoksia. Sekä putkien että liitosten on oltava 
kaasutiiviitä, ja niiden on pysyttävä kaasutiiviinä huolimatta tärinästä tai laajenemisesta, joka 
niihin voi vaikuttaa. 

4. Putkille on päästävä vaivattomasti, ne on kiinnitettävä asianmukaisesti ja suojattava kaikissa 
kohdissa, joissa ne voivat joutua iskun tai hankauksen kohteeksi, erityisesti kohdissa, joissa ne 
kulkevat teräslaipioiden tai metalliseinien läpi. Teräsputkien on oltava kokonaisuudessaan 
käsitelty korroosiota vastaan. 

5. Letkujen ja niiden liitosten on kestettävä kuormituksia, jotka voivat ilmetä tavallisissa 
käyttöoloissa aluksella. Ne on asennettava niin, että niihin ei kohdistu vetojännitystä, ne eivät 
kuumene liikaa ja ne voidaan tarkastaa niiden koko pituudelta. 
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14.09 artikla 

Jakelujärjestelmä 

1. Koko jakelujärjestelmä on voitava sulkea pääsulkuventtiilillä, jolle pääsyn on oltava kaikkina 
aikoina helppoa ja nopeaa. 

2. Jokaista kaasulla toimivaa laitetta on syötettävä jakelujärjestelmän erillisestä haarasta, ja jokaista 
haaraa on ohjattava erillisellä sulkulaitteella. 

3. Venttiilit on asennettava kohtiin, joissa ne ovat suojassa sään vaikutuksilta ja iskuilta. 

4. Kunkin paineensäätimen jälkeen on asennettava tarkastusliitäntä. Tarkastuksen yhteydessä on 
varmistettava sulkulaitteen avulla, että koestuspaine ei kohdistu paineensäätimeen. 

14.10 artikla 

Kaasulla toimivat laitteet ja niiden asennus 

1. Asentaa saa vain jossakin yhteisön jäsenvaltiossa hyväksyttyjä, propaanilla toimivia laitteita, 
jotka on varustettu siten, että kaasun ulosvirtaus käyttö- tai sytytysliekin sammuessa estetään 
tehokkaasti. 

2. Laitteet on sijoitettava ja liitettävä siten, etteivät ne pääse kaatumaan eivätkä vahingossa 
liikkumaan, ja etteivät liitäntäputket pääse vahingossa irtoamaan. 

3. Lämmitys- ja vedenlämmityslaitteet ja jääkaapit on liitettävä hormiin, joka poistaa palamiskaasut 
ulkoilmaan. 

4. Kaasulla toimivien laitteiden asentaminen ohjaushyttiin on sallittua vain, jos ohjaushytti on 
rakennettu niin, että vuotava kaasu ei voi päästä vesikulkuneuvon alaosiin, etenkään 
ohjauslinjojen läpivientien kautta konehuoneeseen. 

5. Kaasulla toimivia laitteita saa asentaa yöpymistiloihin vain, jos palaminen tapahtuu riippumatta 
tilojen ympäröivästä ilmasta. 
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6. Kaasulla toimivat laitteet, joissa palaminen riippuu ympäröivästä ilmasta, on asennettava riittävän 
suuriin tiloihin. 

14.11 artikla 

Ilmanvaihto ja palamiskaasujen poisto 

1. Tiloissa, joissa on kaasulla toimivia laitteita, joissa palaminen riippuu ympäröivästä ilmasta, 
raikasilmansyöttö ja palamiskaasujen poisto on varmistettava riittävän suurilla 
ilmanvaihtoaukoilla, joiden vapaa aukko on vähintään 150 cm² aukkoa kohti. 

2. Ilmanvaihtoaukoissa ei saa olla mitään sulkulaitteita, eivätkä aukot saa johtaa yöpymistiloihin. 

3. Poistolaitteet on suunniteltava niin, että niillä varmistetaan palamiskaasujen turvallinen poisto. 
Niiden toiminnan on oltava luotettavaa ja ne on valmistettava palamattomasta materiaalista. 
Koneellinen ilmanvaihto ei saa vaikuttaa niiden toimintaan. 

14.12 artikla 

Käyttö- ja turvallisuusvaatimukset 

Käyttöohjeet on kiinnitettävä sopivaan paikkaan aluksella. Niissä on oltava ainakin seuraavat 
maininnat: 

"Säiliöiden venttiilien on oltava kiinni, jos niitä ei ole liitetty jakelujärjestelmään, vaikka säiliöiden 
oletetaan olevan tyhjiä." 

"Letkut on vaihdettava heti, kun niiden kunto sitä vaatii." 

"Kaikki kaasulla toimivat laitteet on pidettävä liitettyinä, tai vastaavat liitosjohdot on suljettava." 
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14.13 artikla 

Hyväksymistarkastus 

Ennen nestekaasulaitteiston käyttöönottoa, jokaisen muutostyön tai korjauksen jälkeen sekä 
uusittaessa 14.15 artiklassa tarkoitettua todistusta, tarkastuselimen hyväksymän asiantuntijan on 
tarkastettava koko laitteisto. Hyväksymistarkastuksen aikana asiantuntijan on tarkastettava, että 
laitteisto täyttää tämän luvun vaatimukset. Hänen on toimitettava hyväksymiskertomus 
tarkastuselimelle. 

14.14 artikla 

Koestukset 

Laitteiston koestukset on tehtävä seuraavasti: 

1. Keskipaineputket ensimmäisen paineensäätimen 14.09 artiklan 4 kohdassa tarkoitetun 
sulkulaitteen ja viimeistä paineensäädintä ennen asetettujen sulkuventtiilien välillä: 

a) painekoestus, joka tehdään paineilmalla, inerttikaasulla tai nesteellä paineella, joka on 
20 baaria ilmanpainetta suurempi; 

b) tiiviyskoestus, joka tehdään paineilmalla tai inerttikaasulla paineella, joka on 3,5 baaria 
ilmanpainetta suurempi. 

2. Putket, joiden on kestettävä käyttöpaineessa, ainoan paineensäätimen tai viimeisen 
paineensäätimen 14.09 artiklan 4 kohdassa tarkoitetun sulkulaitteen ja ennen kaasulla toimivia 
laitteita asennettujen venttiilien välillä: 

 tiiviyskoestus, joka tehdään paineilmalla tai inerttikaasulla paineella, joka on 1 baarin 
ilmanpainetta suurempi. 

3. Putket, jotka ovat ainoan paineensäätimen tai viimeisen paineensäätimen 14.09 artiklan 
4 kohdassa tarkoitetun sulkulaitteen ja kaasulla toimivien laitteiden ohjainten välillä: 

 tiiviyskoestus paineella, joka on 0,15 baaria ilmanpainetta suurempi. 
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4. Edellä 1 kohdan b alakohdassa sekä 2 ja 3 kohdassa tarkoitetuissa koestuksissa putket katsotaan 
kaasutiiviiksi, jos tasapainottumiseen ilmanpaineen kanssa varatun riittävän ajan jälkeen 
koestuspaineessa ei havaita alenemista seuraavien 10 minuutin aikana. 

5. Säiliöliittimet, putkien liitokset ja muut varusteet, jotka joutuvat säiliöissä olevan paineen 
alaisiksi, sekä paineensäätimen ja jakeluputken väliset liitokset: 

 tiiviyskoestus, joka tehdään vaahtoavalla aineella käyttöpaineessa. 

6. Kaikki kaasulla toimivat laitteet on otettava käyttöön nimellisteholla, ja on testattava, että 
palaminen on moitteetonta ja häiriötöntä eri tehonsäädöillä. 

 Turvalaitteet on tarkastettava niiden tyydyttävän toiminnan varmistamiseksi. 

7. Edellä 6 kohdassa tarkoitetun koestuksen jälkeen on tarkastettava jokaisen hormiin kytketyn 
kaasulaitteen osalta erikseen, pääseekö palamiskaasuja ilmanottoaukkojen kautta tilaan viiden 
minuutin käytön jälkeen nimellisteholla, kun ikkunat ja ovet ovat suljettuja ja tuuletinlaitteet 
toiminnassa. 

 Jos tällaisia kaasuja vuotaa enemmän kuin satunnaisesti, syy on selvitettävä ja korjattava 
välittömästi. Laitetta ei saa hyväksyä käyttöön ennen kuin kaikki viat on korjattu. 

14.15 artikla 

Todistus 

1. Yhteisön todistukseen liitettävällä todistuksella on osoitettava, että kaikki nestekaasulaitteistot 
ovat tämän luvun vaatimusten mukaisia. 

2. Tarkastuselin antaa todistuksen 14.13 artiklassa tarkoitetun hyväksymistarkastuksen jälkeen. 

3. Todistus on voimassa enintään kolme vuotta. Se voidaan uusia ainoastaan uuden 14.13 artiklan 
mukaisen hyväksymistarkastuksen jälkeen. 
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 Jos aluksen omistaja tai tämän edustaja esittää perustellun pyynnön, tarkastuselin voi 
poikkeuksellisesti jatkaa todistuksen voimassaoloaikaa enintään kolmella kuukaudella ilman 
14.13 artiklassa tarkoitetun hyväksymistarkastuksen tekemistä. Tällainen pidennys on 
merkittävä yhteisön todistukseen. 
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15 LUKU 

M A T K U S T A J A - A L U K S I A  K O S K E V A T  E R I T Y I S V A A T I M U K S E T  

15.01 artikla 

Yleiset säännökset 

1. Seuraavia säännöksiä ei sovelleta: 

a) 3.02 artiklan 1 kohdan b alakohta, 

b) 4.01–4.03 artikla, 

c) 8.08 artiklan 2 kohdan toinen virke ja 7 kohta, 

d) 9.14 artiklan 3 kohdan toinen virke yli 50 V:n jännitteiden osalta. 

2. Seuraavat laitteet ovat kiellettyjä matkustaja-aluksilla: 

a) edellä 12.07 artiklan 3 kohdassa tarkoitetut nestekaasulla tai nestemäisellä polttoaineella 
toimivat lamput, 

b) edellä 13.04 artiklassa tarkoitetut höyrystyspolttimilla varustetut öljylämmitysuunit, 

c) edellä 13.07 artiklassa tarkoitetut kiinteällä polttoaineella toimivat lämmityslaitteet, 

d) edellä 13.02 artiklan 2 ja 3 kohdassa tarkoitetut laitteet, joiden polttimessa on sydänlanka, 

e) edellä 14 luvussa tarkoitetut nestekaasulaitteet. 

3. Aluksille, joilla ei ole omaa käyttövoimaa, ei voida myöntää lupaa matkustajien kuljetukseen. 

4. Matkustaja-aluksilla on järjestettävä erityisiä alueita liikuntaesteisiä henkilöitä varten tämän 
luvun säännösten mukaisesti. Jos tämän luvun sellaisten säännösten, joissa on otettu huomioon 
liikuntaesteisten henkilöiden erityiset turvallisuustarpeet, soveltaminen on vaikeaa tai aiheuttaa 
kohtuuttomia kustannuksia, tarkastuselin voi sallia näistä säännöksistä poikkeamisen tämän 
direktiivin 19 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun menettelyn mukaisesti. Tällaiset poikkeukset on 
merkittävä yhteisön todistukseen. 
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15.02 artikla 

Alusten rungot 

1. Edellä 2.09 artiklassa tarkoitetuissa tarkastuksissa teräsrunkoisten matkustaja-alusten 
ulkolaidoituksen paksuus on määritettävä seuraavasti: 

a) Matkustaja-alusten uloimman rungon pohja-, palle- ja sivulaidoituksen vähimmäispaksuus 
tmin on määritettävä seuraavien kaavojen avulla saatavan suuremman arvon mukaisesti: 

 t 1min = 0,006 . a . T  [mm]; 

 t 2min = f . 0,55 . WLL  [mm], 

 joissa: 

 f = 1 + 0,0013 . (a - 500); 

 a = pituus- tai poikittaiskaarien väli (mm), ja jos kaarien väli on vähemmän kuin 400 mm, 
olisi käytettävä arvoa a = 400 mm. 

b) Edellä a alakohdan mukaisesti määritetty laidoituksen paksuuden vähimmäisarvo voidaan 
alittaa, jos sallittu arvo on määritetty ja varmennettu matemaattisin todistein aluksen 
rungon riittävästä lujuudesta (pitkittäis- ja poikittaislujuus sekä paikallinen lujuus). 

c) Edellä a tai b alakohdan mukaisesti laskettu paksuus ei saa missään ulkolaidoituksen 
kohdassa olla vähempää kuin 3 mm. 

d) Laidoitusta on uusittava, kun pohja-, palle- tai sivulaidoituksen paksuudet alittavat a tai b 
alakohdan sekä c alakohdan mukaisesti määritetyn vähimmäisarvon. 

2. Laipioiden lukumäärä ja sijoitus on suunniteltava niin, että aluksen täyttyessä vedellä se 
säilyttää kelluvuutensa 15.03 artiklan 7–13 kohdan mukaisesti. Kaikkien alusten osastoimisen 
tehokkuuteen vaikuttavien sisärakenteiden osien on oltava vesitiiviitä ja suunniteltava niin, että 
osastoimisen eheys säilyy. 
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3. Törmäyslaipion etäisyys keulapystysuorasta ei saa olla alle 0,04 LWL eikä yli 0,04 LWL + 2 m. 

4. Poikittaislaipiossa voi olla laipiosyvennys, jos kaikki tämän ulkoneman osat sijaitsevat 
turvallisella alueella. 

5. Laipioiden, jotka otetaan huomioon laskettaessa vahingoittuneen aluksen vakavuutta 
15.03 artiklan 7–13 kohdan mukaisesti, on oltava vesitiiviitä, ja niiden on ulotuttava 
laipiokanteen asti. Jos aluksessa ei ole laipiokantta, näiden laipioiden on ulotuttava vähintään 
20 cm upporajan yläpuolelle. 

6. Näiden laipioiden aukkojen määrä on pidettävä niin vähäisenä kuin on tarkoituksenmukaista 
aluksen rakenteen ja tavanomaisen käytön kannalta. Aukot ja läpiviennit eivät saa vaikuttaa 
haitallisesti laipioiden vesitiiviyteen. 

7. Törmäyslaipioissa ei saa olla aukkoja eikä ovia. 

8. Edellä olevan 5 kohdan mukaisissa laipioissa, jotka erottavat konehuoneet matkustajatiloista tai 
miehistön ja aluksen henkilökunnan asuintiloista, ei saa olla ovia. 

9. Käsikäyttöiset ovet, joissa ei ole kauko-ohjausta sallitaan 5 kohdassa tarkoitetuissa laipioissa 
vain alueilla, joille matkustajilla ei ole pääsyä. Niiden on täytettävä seuraavat vaatimukset: 

a) Niiden on oltava jatkuvasti suljettuina, ja niitä saa käyttää vain hetkellisesti läpikulkua 
varten. 

b) Niissä on oltava sopivat välineet, joilla ne voidaan sulkea nopeasti ja turvallisesti. 

c) Ovien molemmille puolille on kiinnitettävä seuraava ohje: 

 "Ovi on pidettävä aina suljettuna". 

10. Edellä 5 kohdassa tarkoitetuissa laipioissa olevien ovien, joita pidetään auki pitkiä aikoja, on 
oltava seuraavien vaatimusten mukaisia: 

a) Ne on voitava sulkea laipion molemmilta puolilta ja helppopääsyisestä kohdasta 
laipiokannen yläpuolelta. 

b) Kun ovi on suljettu kauko-ohjauksella, se on voitava avata uudestaan paikallisesti ja sulkea 
turvallisesti. Matot, jalkalistat tai muut esteet eivät saa haitata sulkemista. 
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c) Kauko-ohjatun sulkemisen on kestettävä vähintään 30 sekuntia, kuitenkin enintään 
60 sekuntia. 

d) Oven luona on sen sulkeutuessa kuuluttava automaattinen hälytysääni. 

e) Ovenohjaimen ja hälytyksen on voitava toimia myös aluksen virransyötöstä riippumatta. 
Kauko-ohjauspaikalla on voitava nähdä, onko ovi auki vai kiinni. 

11. Edellä 5 kohdassa tarkoitetuissa laipioissa olevien ovien ja niiden ohjainten on sijaittava 
turvallisella alueella. 

12. Ohjaushytissä on oltava varoitusjärjestelmä, joka ilmoittaa, mitkä 5 kohdassa tarkoitettujen 
laipioiden ovista ovat auki. 

13. Avonaiset putket ja tuuletuskanavat on sijoitettava niin, että missä tahansa mahdollisessa 
vuototilanteessa vesi ei pääse tunkeutumaan muihin tiloihin tai säiliöihin niiden kautta. 

a) Jos useampia osastoja on avoimessa yhteydessä toisiinsa putkien tai tuuletuskanavien 
kautta, tällaiset putket ja kanavat on johdettava sopivasta kohdasta epäedullisinta 
vuototilannetta vastaavan vesiviivan yläpuolelle. 

b) Putkiston ei tarvitse olla a alakohdan mukainen, jos se on varustettu sulkulaitteilla 
kohdissa, joissa se viedään laipioiden läpi, ja jos sulkulaitteita voidaan käyttää kauko-
ohjauksella laipiokannen yläpuolelta. 

c) Jos putkistolla ei ole jossakin osastossa avointa ulostuloa, putkiston katsotaan osaston 
vahingoittuessa olevan vahingoittumaton, jos se kulkee turvallisella alueella ja yli 0,50 m:n 
etäisyydellä aluksen pohjasta. 

14. Edellä olevan 10 kohdan mukaiset laipio-ovien kauko-ohjaimet ja 13 kohdan b alakohdan 
mukaiset sulkulaitteet laipiokannen yläpuolella on merkittävä selkeästi. 

15. Jos aluksessa on kaksoispohjia, niiden korkeuden on oltava vähintään 0,60 m, ja jos niissä on 
sivusäiliöitä, niiden leveyden on oltava vähintään 0,60 m. 

16. Ikkunoita saa sijoittaa upporajan alapuolelle, jos ne ovat vesitiiviitä, niitä ei voi avata, ne ovat 
riittävän lujia ja 15.06 artiklan 14 kohdan vaatimusten mukaisia. 
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15.03 artikla 

Vakavuus 

1. Hakijan on osoitettava vahingoittumattoman aluksen asianmukainen vakavuus laskelmin, jotka 
perustuvat vahingoittumattoman aluksen vakavuutta koskevan standardin soveltamiseen. 
Laskelmat on tehtävä vapaalla viippauksella ja painumalla. 

2. Vahingoittumattoman aluksen vakavuus on osoitettava seuraavilla lastitilanteen 
standardiarvoilla: 

a) matkan alussa: 

 100 prosenttia matkustajista, 98 prosenttia polttoaineesta ja makeasta vedestä, 10 prosenttia 
jätevedestä; 

b) matkan aikana: 

 100 prosenttia matkustajista, 50 prosenttia polttoaineesta ja makeasta vedestä, 50 prosenttia 
jätevedestä; 

c) matkan lopussa: 

 100 prosenttia matkustajista, 10 prosenttia polttoaineesta ja makeasta vedestä, 98 prosenttia 
jätevedestä; 

d) tyhjä alus: 

 ei matkustajia, 10 prosenttia polttoaineesta ja makeasta vedestä, ei jätevettä. 

 Kaikilla lastitilanteen standardiarvoilla painolastisäiliöiden katsotaan olevan joko tyhjiä tai 
täysiä tavanomaisten käyttöolojen mukaisesti. 

 Jotta painolasti voitaisiin vaihtaa matkan aikana, 3 kohdan d alakohdan vaatimus on osoitettava 
seuraavalla lastitilanteella: 

 100 prosenttia matkustajista, 50 prosenttia polttoaineesta ja makeasta vedestä, 50 prosenttia 
jätevedestä, kaikki muut nestesäiliöt (painolastivesisäiliö mukaan luettuna) katsotaan 
täytetyiksi 50 prosenttiin asti. 

 Jos tämä edellytys ei täyty, yhteisön todistuksen kohtaan 52 on tehtävä merkintä, jonka mukaan 
painolastivesisäiliöt voivat matkan aikana olla vain joko tyhjät tai täydet, eikä 
painolastitilannetta saa muuttaa matkan aikana. 



 

 
13274/1/05 REV 1  JEB/aj 154 
LIITE II DG C III   FI 

3. Laskelmiin perustuva vahingoittumattoman aluksen asianmukainen vakavuus on osoitettava 
käyttäen seuraavia vahingoittumattoman aluksen vakavuuden määritelmiä ja 2 kohdan a–
d alakohdassa mainittuja lastitilanteen standardiarvoja: 

a) oikaisevan momenttivarren enimmäisarvo hmax on saatava kallistuskulmassa φmax ≥ 15°, 
eikä se saa olla vähempää kuin 0,20 m. Jos kuitenkin φf < φmax, oikaiseva momenttivarsi 
vuotokulmassa φf ei saa olla vähempää kuin 0,20 m; 

b) vuotokulman φf on oltava vähintään 15°; 

c) alueen A oikaisevan momenttivarren käyrän alapuolella on saavutettava vähintään 
seuraavat arvot, φf- ja φmax-kulmista riippuen: 

 

Tapaus   A 

1 φmax = 15°  0,07 m rad kulmaan φ = 15° 

2 15° < φmax < 30° φmax ≤ φf 0,055+0,001 · (30- φmax) m.rad kulmaan φmax 

3 15° < φf < 30° φmax > φf 0,055+0,001 · (30- φf) m.rad kulmaan φf 

4 φmax ≥ 30° and φf ≥ 30°  0,055 m rad kulmaan φ = 30° 
 

 jossa: 

 hmax = suurin momenttivarsi 

 φ = kallistuskulma 

 φf =  vuotokulma eli kallistuskulma, jossa rungossa, ylärakenteissa tai 
kansirakennuksissa olevien aukkojen, joita ei voida sulkea vesitiiviisti, alareunat 
joutuvat veden alle 

 φmax = kallistuskulma, jossa oikaiseva momenttivarsi saavuttaa enimmäisarvonsa 

 A = oikaisevien momenttivarsien käyrän alapuolelle jäävä alue; 

d) alkuperäinen vaihtokeskuskorkeus (GMo) korjattuna nestesäiliöiden vapaiden pintojen 
vaikutuksella, ei saa olla vähempää kuin 0,15 m; 
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e) kummassakaan seuraavista tapauksista kallistuskulma ei saa olla suurempi kuin 12º: 

aa) sovellettaessa matkustajista ja tuulesta johtuvaa kallistusmomenttia 4 ja 5 kohdan 
mukaisesti; 

bb) sovellettaessa matkustajista ja kääntymisestä johtuvaa kallistusmomenttia 4 ja 
6 kohdan mukaisesti; 

f) matkustajista, tuulesta ja kääntymisestä johtuvien 4, 5 ja 6 kohdan mukaisten momenttien 
aiheuttaman kallistusmomentin osalta jäännösvaralaidan on oltava vähintään 200 mm; 

g) aluksilla, joiden rungossa on laipiokansien alapuolella ikkunoita tai muita aukkoja, joita ei 
voida sulkea vesitiiviisti, jäännösturvallisuusvälin on oltava vähintään 100 mm 
sovellettaessa f alakohdan mukaisia kolmea kallistusmomenttia. 

4. Henkilöiden kerääntymisestä toiselle laidalle johtuva kallistusmomentti saadaan seuraavan 
kaavan avulla: 

∑ ⋅⋅=⋅⋅= iiP yPgyPgM  [kNm] 

 jossa: 

P = aluksessa olevien henkilöiden kokonaispaino (t), joka saadaan laskemalla yhteen suurin 
sallittu matkustajamäärä sekä aluksen henkilökunnan ja miehistön enimmäismäärä 
tavallisissa käyttöoloissa, olettaen keskimääräiseksi painoksi 0,075 t henkilöä kohti 

y = henkilöiden kokonaispainon (P) painopisteen etäisyys sivusuunnassa keskiviivasta (m) 

g = painovoiman kiihtyvyys (g = 9,81 m/s²) 

Pi = alueelle A1 kerääntyneiden henkilöiden paino (t) 

Pi = ni · 0.075 · Ai [t] 

jossa: 

Ai = henkilöiden käyttämä pinta-ala (m²) 

ni = henkilöä neliömetriä kohti 

 ni = 4 avoimilla kansialueilla ja kansialueilla, joilla on siirreltäviä kalusteita; 
kansialueilla, joilla on kiinteitä kalusteita, esimerkiksi penkkejä, ni lasketaan 
oletusarvoilla 0,45 m:n istumaleveys ja 0,75 m:n istumasyvyys henkilöä kohti 

yi = alueen Ai geometrisen keskuksen etäisyys sivusuunnassa keskiviivasta (m). 
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 Laskelma on suoritettava henkilöiden kerääntymisestä sekä aluksen oikealle että vasemmalle 
laidalle. 

 Lähtökohtana on pidettävä vakavuuden suhteen epäedullisinta henkilöiden jakautumista. 
Henkilöistä johtuvaa momenttia laskettaessa hyttien on oletettava olevan tyhjiä. 

 Lastitapauksia laskettaessa henkilön painopiste on 1 m kannen alimman kohdan yläpuolella 
arvolla 0,5 LWL huomioimatta kannen mahdollista kaarevuutta ja olettaen yhden henkilön 
painoksi 0,075 t. 

 Kansialueiden, joilla on henkilöitä, yksityiskohtaisia laskelmia ei tarvita, jos käytetään 
seuraavia arvoja: 

P = 1,1 · Fmax · 0,075 päiväristeilyaluksilla 

 1,5 · Fmax · 0,075 risteilyaluksilla 

 jossa: 

 Fmax = aluksen suurin sallittu matkustajamäärä 

y = B/2 [m]. 

5. Tuulen paineen aiheuttama momentti (Mw) lasketaan seuraavan kaavan avulla: 

 Mw = pw · Aw · (lw+T/2) [kNm] 

 jossa: 

 pw = erityinen tuulen paine 0,25 kN/m²; 

 Aw = aluksen sivupinta-ala (m²) syväystason yläpuolella valitun lastitilanteen mukaisesti; 

 lw =  aluksen sivupinta-alan AW painopisteen etäisyys (m) syväystasosta valitun 
lastitilanteen mukaisesti. 
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6. Keskipakovoiman aiheuttama momentti (Mdr) aluksen kääntyessä lasketaan seuraavan kaavan 
avulla: 

Mdr = cdr · CB · v² · D/LWL · (KG - T/2) [kNm] 

 jossa: 

 cdr = kerroin 0,45; 

 CB = täyteläisyyskerroin (ellei tiedossa, oletusarvo 1,0); 

 v =  aluksen suurin nopeus (m/s); 

 KG = painopisteen ja kölilinjan välinen etäisyys (m). 

 Matkustaja-aluksilla, joiden käyttövoimajärjestelmät ovat 6.06 artiklan mukaisia, Mdr on 
johdettava täysimittaisista tai mallikokeista taikka vastaavista laskelmista. 

7. Hakijan on osoitettava menetetyn kelluvuuden menetelmään perustuvalla laskelmalla, että 
vahingoittuneen aluksen vakavuus on riittävä vuodon sattuessa. Laskelmat on tehtävä vapaalla 
viippauksella ja painumalla. 

8. Aluksen kelluvuus vuodon sattuessa on osoitettava 2 kohdassa määritellyillä lastitilanteen 
standardiarvoilla. Riittävä vakavuus on osoitettava laskennallisesti vuodon kolmen kriittisen 
välivaiheen (25 prosentin, 50 prosentin ja 75 prosentin täyttymisasteet) ja loppuvaiheen osalta. 

9. Matkustaja-alusten on kestettävä joko yhden tai kahden osaston täyttyminen uppoamatta. 
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 Vuodon sattuessa on otettava huomioon seuraavat oletusarvot vahingon laajuudesta: 
 

 Yhden osaston alukset Kahden osaston alukset 
Aluksen sivun vaurion 
laajuus  

pituussuunnassa l (m) 1,20 + 0,07 · LWL 

poikittaissuunnassa b (m) B/5 0,59 

pystysuunnassa h (m) aluksen pohjasta ylimpään kohtaan rajoituksitta 
Aluksen pohjan vaurion 
laajuus  

pituussuunnassa l (m) 1,20 + 0,07 · LWL 

poikittaissuunnassa b (m) B/5 

pystysuunnassa h (m) 
0,59, 15.02 artiklan 13 kohdan c alakohdan 

mukaisesti asennetut putkistot katsotaan 
vahingoittumattomiksi 

 

a) Yhden osaston täyttymisen kestävissä aluksissa laipiot voidaan katsoa 
vahingoittumattomiksi, jos kahden vierekkäisen laipion välinen etäisyys on suurempi kuin 
vaurion pituus. Pitkittäislaipioita, joiden etäisyys ulkolaidoituksesta on alle B/3 mitattuna 
keskiviivaan nähden kohtisuoraan laidoituksen ulkoreunasta enimmäissyväystasolla, ei saa 
ottaa huomioon laskelmissa. 

b) Kahden osaston täyttymisen kestävissä aluksissa kaikki vaurion ulottuvuudella sijaitsevat 
laipiot katsotaan vahingoittuneiksi. Laipiot on siis sijoitettava niin, että varmistetaan 
matkustaja-aluksen kelluvuus kahden tai useamman pitkittäissuunnassa vierekkäisen 
osaston täyttyessä. 
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c) Muiden kuin vesitiiviiden aukkojen (esimerkiksi ovien, ikkunoiden ja luukkujen) alimman 
kohdan on oltava vähintään 0,10 m vahingoittuneen aluksen vesiviivan yläpuolella. 
Laipiokansi ei saa joutua veden alle vuodon loppuvaiheessa. 

d) Täyttymän oletetaan olevan 95 prosenttia. Jos laskennallisesti osoitetaan, että 
keskimääräinen täyttymä jossakin osastossa on pienempi kuin 95 prosenttia, voidaan 
käyttää kyseistä laskennallista arvoa. 

 

Arvojen on seuraavissa tiloissa oltava vähintään: 

Oleskelutilat  95 % 

Kone- ja kattilahuoneet 85 % 

Matkatavara- ja varastotilat 75 % 

Kaksoispohjat, polttoainevarastosäiliöt ja muut säiliöt sen mukaan, oletetaanko niiden 
käyttötarkoituksensa perusteella olevan täysiä vai tyhjiä, kun alus kelluu 
enimmäissyväystasolla 0 tai 95 %. 

Vapaiden pinta-alojen vaikutus vuodon välivaiheissa on laskettava vahingoittuneiden 
osastojen bruttopinta-alan perusteella. 

e) Jos edellä esitettyä pienempi vaurio aiheuttaa vakavammat seuraukset kallistuman tai 
vaihtokeskuskorkeuden menettämisen kannalta, kyseinen vaurio on huomioitava 
laskelmissa. 

10. Seuraavien edellytysten on täytyttävä kaikissa 8 kohdassa tarkoitetuissa vuodon välivaiheissa: 

a) Kallistuskulma ϕ ei saa ylittää 15º:tta kulloisenkin välivaiheen tasapainotilassa. 

b) Kulloisenkin välivaiheen tasapainotilan kallistuman ylittyessä oikaisevan momenttivarren 
käyrän positiivisen osan osoittaman oikaisevan momenttivarren arvon on oltava 
GZ ≥ 0,02 m ennen kuin ensimmäinen suojaamaton aukko joutuu veden alle tai 
saavutetaan 25º:n kallistuskulma φ. 

c) Muut kuin vesitiiviit aukot eivät saa joutua veden alle ennen kuin kulloisenkin välivaiheen 
tasapainotilan kallistuskulma on saavutettu. 
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11. Vuodon loppuvaiheessa seuraavien edellytysten on täytyttävä, kun otetaan huomioon 
henkilöistä johtuva kallistusmomentti 4 kohdan mukaisesti: 

a) Kallistuskulma ϕE ei saa olla suurempi kuin 10º. 

b) Tasapainotilan ylittyessä oikaisevan momenttivarren käyrän positiivisen osan on 
osoitettava oikaisevan momenttivarren arvoa GZR ≥ 0,05 m alueella A ≥ 0,0065 mrad. 
Näiden vakavuuden vähimmäisarvojen on täytyttävä ensimmäisen suojaamattoman aukon 
veden alle joutumiseen saakka ja joka tapauksessa ennen kallistuskulman ϕm ≤ 25° 
saavuttamista. 
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c) Muut kuin vesitiiviit aukot eivät saa joutua veteen ennen kuin tasapainotila on saavutettu. 
Jos tällaiset aukot joutuvat veden alle ennen kyseistä pistettä, niihin johtavat tilat katsotaan 
vedellä täyttyneiksi laskettaessa vahingoittuneen aluksen vakavuutta. 
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12. Sulkulaitteet on voitava sulkea vesitiiviisti, ja ne on merkittävä asianmukaisesti. 

13. Jos aluksessa on aukkoja vuotoveden johtamiseksi poikittaissuuntaan epäsymmetrisen 
täyttymisen vähentämiseksi, niiden on täytettävä seuraavat edellytykset: 

a) Vuotoveden poikittaisen johtamisen laskennassa on sovellettava IMOn päätöslauselmaa 
A.266 (VIII). 

b) Niiden on oltava itsetoimivia. 

c) Niissä ei saa olla sulkulaitteita. 

d) Tasapainottamiseen kuluva kokonaisaika ei saa ylittää 15 minuuttia. 

15.04 artikla 

Turvallisuusväli ja varalaita 

1. Turvallisuusvälin on oltava vähintään: 

a) sivun uppouman lisäyksen, joka saadaan ulkolaidoituksesta mitattuna 15.03 artiklan 
3 kohdan e alakohdan mukaisen sallitun kallistuskulman tuloksena, ja 

b) 15.03 artiklan 3 kohdan g alakohdan mukaisen jäännösturvallisuusvälin summa. 

 Aluksissa, joissa ei ole laipiokantta, turvallisuusvälin on oltava vähintään 500 mm. 

2. Varalaidan on oltava vähintään: 

a) sivun uppouman lisäyksen, joka saadaan ulkolaidoituksesta mitattuna 15.03 artiklan 
3 kohdan e alakohdan mukaisen kallistuskulman tuloksena, ja 

b) 15.03 artiklan 3 kohdan f alakohdan mukaisen jäännösvaralaidan summa. 

 Varalaidan on kuitenkin oltava vähintään 300 mm. 

3. Enimmäissyväystaso on vahvistettava niin, että 1 kohdan mukaista turvallisuusväliä, 2 kohdan 
mukaista varalaitaa sekä 15.02 ja 15.03 artiklaa noudatetaan. 

4. Tarkastuselin voi kuitenkin turvallisuussyistä määrätä suuremman turvallisuusvälin tai 
varalaidan. 
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15.05 artikla 

Suurin sallittu matkustajamäärä 

1. Tarkastuselin vahvistaa suurimman sallitun matkustajamäärän ja merkitsee sen yhteisön 
todistukseen. 

2. Suurin sallittu matkustajamäärä ei saa ylittää mitään seuraavista: 

a) matkustajamäärä, jonka osalta on osoitettu 15.06 artiklan 8 kohdan mukaisen 
evakuointialueen olemassaolo; 

b) matkustajamäärä, joka on otettu huomioon 15.03 artiklan mukaisessa 
vakavuuslaskelmassa; 

c) yöpymistä edellyttäviin matkoihin käytettyjen risteilyalusten matkustajien käytettävissä 
olevien vuoteiden lukumäärä. 

3. Risteilyaluksille, joita käytetään myös päiväristeilyaluksina, matkustajamäärä on laskettava 
sekä päiväristeily- että risteilykäyttöä varten ja merkittävä yhteisön todistukseen. 

4. Suurin sallittu matkustajamäärä on merkittävä aluksessa selkeisiin ja näkyvälle paikalle 
kiinnitettyihin kilpiin. 

15.06 artikla 

Matkustajatilat 

1. Matkustajatilat on: 

a) sijoitettava kaikilla kansilla törmäyslaipion tasosta perään päin, ja jos ne ovat laipiokannen 
alapuolella, peräsoppilaipion keulapuolelle, 

b) eristettävä kaasutiiviisti kone- ja kattilahuoneista, 

c) järjesteltävä niin, etteivät ne haittaa 7.02 artiklan mukaista näkyvyyttä. 
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2. Edellä 11.13 artiklassa tarkoitetut kaapit ja huoneet, jotka on tarkoitettu syttyvien nesteiden 
säilytykseen, on sijoitettava matkustajatilojen ulkopuolelle. 

3. Matkustajatilojen uloskäyntien lukumäärän ja leveyden on vastattava seuraavia vaatimuksia: 

a) Tiloissa tai tilaryhmissä, jotka on suunniteltu ja järjestelty 30 tai useammalle matkustajalle 
tai joissa on 12 vuodepaikkaa tai enemmän, on oltava vähintään kaksi uloskäyntiä. 
Päiväristeilyaluksissa toinen uloskäynneistä voidaan korvata kahdella varauloskäynnillä. 

b) Jos tilat sijaitsevat laipiokannen alapuolella, toinen uloskäynneistä voi olla 15.02 artiklan 
10 kohdan mukainen vesitiivis laipio-ovi, joka johtaa viereiseen osastoon, josta pääsee 
suoraan ylemmälle kannelle. Toisen uloskäynnin on johdettava suoraan, tai jos se on 
a alakohdan mukaisesti sallittua, varauloskäyntinä, ulos tai laipiokannelle. Tämä ei koske 
yksittäisiä hyttejä. 

c) Edellä olevien a ja b alakohdan mukaiset uloskäynnit on järjesteltävä asianmukaisesti. 
Niiden sisäleveyden on oltava vähintään 0,80 m ja sisäkorkeuden vähintään 2,00 m. 
Matkustajahyttien ja muiden pienten tilojen ovien sisäleveys voi olla 0,70 m. 

d) Tiloissa tai tilaryhmissä, jotka on tarkoitettu yli 80 matkustajalle, kaikkien matkustajille 
tarkoitettujen uloskäyntien, joita näiden on käytettävä hätätapauksessa, leveyden summan 
oltava vähintään 0,01 m matkustajaa kohti. 

e) Jos uloskäyntien kokonaisleveys määräytyy matkustajamäärän mukaisesti, kunkin 
uloskäynnin leveyden on oltava vähintään 0,005 m matkustajaa kohti. 

f) Varauloskäyntien lyhyimmän sivun on oltava vähintään 0,60 m pitkä ja halkaisijan 
vähintään 0,70 m. Niiden on avauduttava poistumissuuntaan, ja ne on merkittävä 
molemmilta puolilta. 

g) Jos tilat on tarkoitettu liikuntaesteisten henkilöiden käyttöön, niiden uloskäyntien 
sisäleveyden on oltava vähintään 0,90 m. Jos uloskäyntejä käytetään yleensä 
liikuntaesteisten henkilöiden alukseen siirtymiseen tai siitä poistumiseen, niiden 
sisäleveyden on oltava vähintään 1,50 m. 

4. Matkustajatilojen ovien on oltava seuraavien vaatimusten mukaisia: 

a) Yhteyskäytäviin johtavia ovia lukuun ottamatta ovien on avauduttava ulospäin tai niiden 
on oltava liukuovia. 

b) Hyttien ovien on oltava sellaisia, että niiden lukot voidaan milloin tahansa avata myös 
ulkopuolelta. 
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c) Konekäyttöisten ovien on avauduttava helposti, jos järjestelmän virransyöttö katkeaa. 

d) Jos ovet on tarkoitettu liikuntaesteisten henkilöiden käyttöön, niissä on oltava oven 
avautumissuunnasta katsottuna vähintään 0,60 m:n väli ovenkarmin lukonpuoleisesta 
sisäreunasta viereiseen kohtisuoraan seinään. 

5. Yhteyskäytävien on oltava seuraavien vaatimusten mukaisia: 

a) Niiden sisäleveyden on oltava vähintään 0,80 m tai 0,01 m matkustajaa kohti, jos ne 
johtavat yli 80 matkustajan käyttämiin tiloihin. 

b) Niiden sisäkorkeus ei saa olla alle 2,00 m. 

c) Jos yhteyskäytävät on tarkoitettu liikuntaesteisten henkilöiden käyttöön, niiden 
sisäleveyden on oltava 1,30 m. Yli 1,50 m leveissä yhteyskäytävissä on oltava käsikaiteet 
molemmilla puolilla. 

d) Jos johonkin aluksen osaan tai tilaan, joka on tarkoitettu matkustajille, johtaa vain yksi 
yhteyskäytävä, sen sisäleveyden on oltava vähintään 1,00 m. 

e) Yhteyskäytävissä ei saa olla askelmia. 

f) Niiden on johdettava vain avoimille kansille, tiloihin tai portaisiin. 

g) Yhteyskäytävien umpinaiset päät eivät saa olla pidempiä kuin kaksi metriä. 

6. Edellä 5 kohdan säännösten lisäksi poistumisreittien on oltava myös seuraavien vaatimusten 
mukaisia: 

a) Portaat, uloskäynnit ja varauloskäynnit on sijoitettava niin, että tulipalon sattuessa missä 
tahansa tilassa muista tiloista voidaan poistua turvallisesti. 

b) Poistumisreittien on johdettava lyhintä tietä 8 kohdan mukaisille evakuointialueille. 

c) Poistumisreitit eivät saa kulkea konehuoneiden eivätkä keittiöiden kautta. 

d) Poistumisreiteillä ei saa missään kohdassa olla tikaspuolia, tikkaita eikä muita niiden 
kaltaisia rakennelmia. 

e) Poistumisreiteille johtavat ovat on rakennettava niin, etteivät ne vähennä poistumisreitin 
5 kohdan a tai d alakohdassa tarkoitettua vähimmäisleveyttä. 

f) Poistumisreitit ja varauloskäynnit on merkittävä selvästi. Merkkien valaistuksen on tultava 
hätävalaistusjärjestelmästä. 
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7. Poistumisreiteillä ja varauloskäynneillä on oltava sopiva turvaohjausjärjestelmä. 

8. Kaikille aluksella oleville henkilöille on oltava seuraavien vaatimusten mukaiset 
kokoontumisalueet: 

a) Kokoontumisalueiden kokonaispinta-alan (m2) on vastattava vähintään arvoa, joka saadaan 
seuraavien kaavojen avulla: 

 Päiväristeilyalukset: AS = 0,35 · Fmax [m²] 

 Risteilyalukset: AS = 0,45 · Fmax [m²] 

 joissa: 

 Fmax = aluksen suurin sallittu matkustajamäärä. 

b) Kunkin yksittäisen kokoontumis- tai evakuointialueen on oltava suurempi kuin 10 m2. 

c) Kokoontumisalueilla ei saa olla siirreltäviä eikä kiinteitä kalusteita. 

d) Jos tilassa, jonka osa on määritelty kokoontumisalueeksi, on siirreltäviä kalusteita, ne on 
kiinnitettävä asianmukaisesti liukumisen välttämiseksi. 

e) Hengenpelastusvälineiden on oltava helposti saatavilla evakuointialueilta. 

f) Ihmiset on voitava evakuoida turvallisesti evakuointialueilta aluksen kummalle tahansa 
puolelle. 

g) Kokoontumisalueiden on oltava upporajan yläpuolella. 

h) Kokoontumis- ja evakuointialueet on merkittävä turvallisuuskaavioon ja merkittävä 
opastein aluksella. 

i) Jos tilassa, jonka osa on määritelty kokoontumisalueeksi, on kiinteitä istuimia tai penkkejä, 
vastaavaa määrää henkilöitä ei tarvitse ottaa huomioon laskettaessa a alakohdan mukaista 
kokoontumisalueiden kokonaispinta-alaa. Henkilömäärä, jolle tarkoitetut tietyssä tilassa 
olevat kiinteät istuimet tai penkit otetaan huomioon, ei kuitenkaan saa olla suurempi kuin 
henkilömäärä, jolle kyseisessä tilassa on kokoontumisalueet. 

j) Edellä olevien d ja i alakohdan säännöksiä sovelletaan myös avoimiin kansiin, joilla on 
määritelty kokoontumisalueita. 

k) Jos aluksella on 15.09 artiklan 5 kohdan mukaisia yhteispelastusvälineitä, henkilömäärä, 
jonka käytettävissä tällaiset välineet ovat, voidaan jättää huomioimatta laskettaessa 
a alakohdassa tarkoitettua kokoontumisalueiden kokonaispinta-alaa. 
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l) Kaikissa tapauksissa, joissa sovelletaan i–k alakohdan mukaisia vähennyksiä, a alakohdan 
mukaisen kokonaispinta-alan on kuitenkin oltava riittävä vähintään 50 prosentille 
suurimmasta sallitusta matkustajamäärästä. 

9. Matkustajatiloissa olevien portaiden ja niiden porrastasanteiden on oltava seuraavien 
vaatimusten mukaisia: 

a) Ne on rakennettava eurooppalaisen standardin EN 13056:2000 mukaisesti. 

b) Niiden sisäleveyden on oltava vähintään 0,80 m tai 0,01 m matkustajaa kohti, jos ne 
johtavat yhteyskäytäviin tai yli 80 matkustajan käyttämiin tiloihin. 

c) Niiden sisäleveyden on oltava vähintään 1,00 m, jos ne ovat ainoa sisäänkäynti 
matkustajille tarkoitettuun tilaan. 

d) Jos samassa tilassa ei ole vähintään yhtä portaikkoa aluksen kummallakin sivulla, niiden 
on sijaittava turvallisella alueella. 

e) Jos portaat on tarkoitettu liikuntaesteisten henkilöiden käyttöön, niiden on lisäksi oltava 
seuraavien vaatimusten mukaisia: 

aa) Portaiden kaltevuus ei saa olla enempää kuin 38º. 

bb) Portaiden sisäleveyden on oltava vähintään 0,90 m. 

cc) Kierreportaat eivät ole sallittuja. 

dd) Portaita ei saa sijoittaa poikittaissuuntaan alukseen nähden. 

ee) Portaiden käsikaiteiden on yletyttävä noin 0,30 m portaiden ylä- ja alapään ohi 
rajoittamatta kuitenkaan liikkumisreittiä. 

ff) Käsikaiteet, ainakin ensimmäisen ja viimeisen askelman etupuolet sekä portaiden 
päiden lattiapinnoitteet on merkittävä värein. 

 Liikuntaesteisten henkilöiden käyttöön tarkoitetut hissit ja nostolaitteet, kuten porrashissit tai 
nostolavat, on rakennettava asianmukaisen standardin tai jäsenvaltion säännöksen mukaisesti. 
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10. Matkustajille tarkoitettujen kannen osien, jotka eivät ole suljettuja, on oltava seuraavien 
vaatimusten mukaisia: 

a) Niiden ympärillä on oltava vähintään 1,00 m korkea kiinteä parras tai suojakaide tai 
eurooppalaisen standardin EN 711:1995 mukainen, rakennustyyppiä PF, PG tai PZ oleva 
kaide. Jos kannet on tarkoitettu liikuntaesteisten henkilöiden käyttöön, partaiden ja 
kaiteiden on oltava vähintään 1,10 m korkeita. 

b) Alukseen siirtymiseen tai siitä poistumiseen käytettävät aukot ja välineet sekä lastaamiseen 
ja lastin purkamiseen tarkoitetut aukot on voitava sulkea kunnolla, ja niiden sisäleveyden 
on oltava vähintään 1,00 m. Jos aukkoja käytetään yleensä liikuntaesteisten henkilöiden 
alukseen siirtymiseen tai siitä poistumiseen, niiden sisäleveyden on oltava vähintään 
1,50 m. 

c) Jos alukseen siirtymiseen tai siitä poistumiseen käytettäviä aukkoja ja välineitä ei voida 
valvoa ohjaushytistä, tätä varten on oltava optiset tai elektroniset apuvälineet. 

d) Istuvat matkustajat eivät saa haitata 7.02 artiklan mukaista näkyvyyttä. 

11. Aluksen osat, joita ei ole tarkoitettu matkustajille, erityisesti kulku ohjaushyttiin, vinttureille ja 
konehuoneisiin, on järjestettävä niin, että luvaton pääsy niihin voidaan estää. Tällaisiin osiin 
johtaville kulkuväylille on kiinnitettävä näkyvälle paikalle lisäyksessä I olevan kuvan 1 
mukainen merkki. 

12. Laskuportaat on rakennettava eurooppalaisen standardin EN 14206:2003 mukaisesti. Edellä 
10.02 artiklan 2 kohdan d alakohdasta poiketen niiden pituus voi olla alle 4 m. 

13. Jos kulkualueet on tarkoitettu liikuntaesteisten henkilöiden käyttöön, niiden sisäleveyden on 
oltava 1,30 m, eikä niissä saa olla yli 0,025 m korkeita kynnyksiä. Jos kulkualueet on 
tarkoitettu liikuntaesteisten henkilöiden käyttöön, niiden seinissä on oltava käsikaiteet 0,90 m:n 
korkeudella lattiasta. 

14. Kulkualueilla olevat lasiovet ja -seinät sekä ikkunalasit on valmistettava karkaistusta tai 
laminoidusta lasista. Ne voivat olla myös synteettistä materiaalia, jos sen käyttö on sallittu 
palosuojelun kannalta. 

 Kulkualueiden lattiaan asti ulottuvat läpinäkyvät ovet ja seinät on merkittävä selkeästi. 
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15. Kokonaan panoraamaikkunoista koostuvien kansirakenteiden tai niiden kattojen on oltava 
valmistettu materiaaleista, jotka onnettomuustilanteessa vähentävät mahdollisimman paljon 
aluksella oleviin henkilöihin kohdistuvaa loukkaantumisriskiä. 

16. Juomavesijärjestelmien on oltava vähintään 12.05 artiklan vaatimusten mukaiset. 

17. Matkustajien käytössä on oltava WC-tiloja. Vähintään yksi WC on varustettava 
liikuntaesteisten henkilöiden käyttöä varten asian mukaisen standardin tai jäsenvaltion 
säännöksen mukaisesti, ja siihen on päästävä tiloista, jotka on tarkoitettu liikuntaesteisten 
henkilöiden käyttöön. 

18. Hytit, joissa ei ole avattavaa ikkunaa, on liitettävä ilmanvaihtojärjestelmään. 

19. Miehistön jäsenten ja aluksen henkilökunnan asuintiloissa on vastaavasti noudatettava tämän 
artiklan säännöksiä. 

15.07 artikla 

Käyttövoimajärjestelmä 

Pääasiallisen käyttövoimajärjestelmän lisäksi aluksissa on oltava toinen itsenäinen 
käyttövoimajärjestelmä sen varmistamiseksi, että alus voi pääasiallisen käyttövoimajärjestelmän 
rikkoutuessa säilyttää ohjausvauhdin omalla käyttövoimallaan. 

Toinen itsenäinen käyttövoimajärjestelmä on sijoitettava erilliseen konehuoneeseen. Jos 
molemmilla konehuoneilla on yhteisiä väliseiniä, ne on rakennettava 15.11 artiklan 2 kohdan 
mukaisesti. 

15.08 artikla 

Turvalaitteet 

1. Kaikissa matkustaja-aluksissa on oltava 7.08 artiklan mukaiset sisäiset viestintävälineet. 
Välineiden on oltava käytettävissä myös toimintatiloista ja – jos ohjaushytistä ei ole suoraa 
yhteyttä – 15.06 artiklan 8 kohdassa tarkoitetuilta matkustajien kokoontumis- ja 
evakuointialueilta. 
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2. Kaikkiin matkustajatiloihin on oltava yhteys kovaäänisten kautta. Järjestelmän suunnittelulla on 
varmistettava, että lähetetyt tiedot erottuvat selkeästi taustamelusta. Kovaääniset ovat 
valinnaisia, jos ohjaushytin ja matkustajatilojen välillä on suora viestintäyhteys. 

3. Aluksessa on oltava hälytysjärjestelmä. Järjestelmässä on oltava: 

a) Hälytysjärjestelmä, jonka avulla matkustajat, miehistön jäsenet ja aluksen henkilökunta 
voivat antaa hälytyksen aluksen päällystölle ja miehistölle. 

 Hälytys olisi annettava vain aluksen päällystölle ja miehistölle tarkoitetuissa tiloissa, ja 
vain aluksen päällystön olisi voitava kytkeä se pois päältä. Hälytys on voitava laukaista 
vähintään seuraavista paikoista: 

aa) kustakin hytistä; 

bb) käytävistä, hisseistä ja porraskuiluista niin, että matka lähimpään hälytyksen 
laukaisimeen on enintään 10 m ja kutakin vesitiivistä osastoa kohti on vähintään yksi 
laukaisin; 

cc) oleskelutiloista, ruokasaleista ja vastaavista virkistystiloista; 

dd) liikuntaesteisten henkilöiden käyttöön tarkoitetuista WC:istä; 

ee) konehuoneista, keittiöistä ja vastaavista tiloista, joissa on palovaara; 

ff) kylmävarastoista ja muista varastoista. 

 Hälytyksen laukaisimet on asennettava 0,85–1,10 m:n korkeudelle lattiasta. 

b) Hälytysjärjestelmä, jonka avulla aluksen päällystö voi antaa hälytyksen matkustajille. 

 Tämän hälytyksen on kuuluttava kaikissa matkustajille tarkoitetuissa tiloissa selvästi ja 
erehtymättömästi. Se on voitava laukaista ohjaushytistä ja toiselta jatkuvasti miehitetyltä 
paikalta. 

c) Hälytysjärjestelmä, jonka avulla aluksen päällystö voi antaa hälytyksen miehistölle ja 
aluksen henkilökunnalle. 

 Edellä 7.09 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun hälytysjärjestelmän on katettava myös aluksen 
henkilökunnan virkistystilat, kylmävarastot ja muut varastot. 

Hälytyksen laukaisimet on suojattava tahattomalta käytöltä. 
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4. Kussakin vesitiiviissä osastossa on oltava pilssiveden tasohälytin. 

5. Aluksessa on oltava kaksi moottorikäyttöistä tyhjennyspumppua. 

6. Aluksessa on oltava 8.06 artiklan 4 kohdan mukainen, pysyvästi asennettu 
tyhjennysjärjestelmä. 

7. Kylmävarastojen ovet on lukittuinakin voitava avata myös sisäpuolelta. 

8. Jos kannen alla oleviin tiloihin on sijoitettu CO2-käyttöisiä baarijärjestelmiä, tiloissa on oltava 
automaattinen ilmanvaihtojärjestelmä, joka käynnistyy automaattisesti, kun tilaan vievä ovi tai 
luukku avataan. Tuuletuskanavien on ulotuttava 0,05 m:n päähän kyseisen tilan lattiasta. 

9. Edellä 10.02 artiklan 2 kohdan f alakohdassa tarkoitetun ensiapupakkauksen lisäksi muita 
ensiapupakkauksia on oltava saatavilla riittävästi. Ensiapupakkausten ja niiden varastoinnin on 
oltava 10.02 artiklan 2 kohdan f alakohdan vaatimusten mukaisia. 

15.09 artikla 

Hengenpelastusvälineet 

1. Edellä 10.05 artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen pelastusrenkaiden lisäksi kaikissa matkustajien 
käyttöön tarkoitetuissa kannen osissa, jotka eivät ole suljettuja, on oltava pelastusrenkaat 
eurooppalaisen standardin EN 14144:2003 mukaisesti aluksen molemmilla laidoilla 
korkeintaan 20 m:n välein. 

 Puolessa kaikista vaadituista pelastusrenkaista on oltava vähintään 30 m pitkä, halkaisijaltaan 
8–11 mm:n kelluva köysi. Lopuissa vaadituista pelastusrenkaista on oltava itsesyttyvä, 
paristokäyttöinen valo, joka ei sammu vedessä. 
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2. Edellä 1 kohdassa tarkoitettujen pelastusrenkaiden lisäksi seuraavien välineiden on oltava 
saatavilla ja käyttövalmiina: 

a) edellä olevan 10.05 artiklan 2 kohdan mukaiset henkilökohtaiset pelastusvälineet aluksen 
henkilökunnalle, joka vastaa turvallisuusasiakirjan mukaisista tehtävistä; 

b) eurooppalaisen standardin EN 395:1998 tai EN 396:1998 mukaiset henkilökohtaiset 
pelastusvälineet aluksen muulle henkilökunnalle. 

3. Matkustaja-aluksilla on oltava asianmukaiset varusteet henkilöiden siirtämiseksi turvallisesti 
matalaan veteen, rannalle tai toiseen alukseen. 

4. Edellä 1 ja 2 kohdassa tarkoitettujen pelastusvälineiden lisäksi aluksella on oltava 
eurooppalaisen standardin EN 395:1998 tai EN 396:1998 mukaiset henkilökohtaiset 
pelastusvälineet 100 prosentille suurimmasta sallitusta matkustajamäärästä. 

 Jos ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetut pelastusvälineet eivät sovellu myös lapsille, 
aluksella on oltava 10 prosentille suurimmasta sallitusta matkustajamäärästä eurooppalaisen 
standardin EN 395:1998 mukaiset henkilökohtaiset pelastusvälineet korkeintaan 30 kg 
painaville lapsille. 

5. Ilmaisu "yhteispelastusvälineet" kattaa 10.04 artiklan mukaiset laivaveneet sekä pelastuslautat. 

 Pelastuslauttojen on oltava seuraavien vaatimusten mukaisia: 

a) Niissä on oltava merkintä niiden tarkoituksesta ja henkilömäärästä, jolle ne on hyväksytty. 

b) Niissä on oltava asianmukaiset istuintilat sallitulle henkilömäärälle. 

c) Niiden kelluvuuden makeassa vedessä on oltava vähintään 750 N henkilöä kohti. 

d) Niissä on oltava matkustaja-alukseen liitetty köysi pois ajelehtimisen estämiseksi. 

e) Ne on valmistettava sopivista materiaaleista ja niiden on kestettävä öljyä, öljytuotteita ja 
lämpöä 50 ºC:een saakka. 

f) Niiden on saavutettava vakaa tasapainotila ja pysyttävä siinä, ja niissä on oltava 
asianmukaiset kahvat, joihin ohjeidenmukainen määrä henkilöitä voi tarttua. 
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g) Niiden on oltava heijastavan oranssin värisiä tai niissä on oltava kaikilta puolilta näkyviä 
heijastavia pintoja vähintään 100 cm2. 

h) Yhden henkilön on voitava vapauttaa ne varastointipaikalta ja saatava ne veteen nopeasti ja 
turvallisesti, tai niiden on voitava kellua vapaasti varastointipaikalta. 

i) Edellä 15.06 artiklan 8 kohdassa tarkoitetuilta evakuointialueilta on oltava asianmukaiset 
evakuointikeinot pelastuslautoille, jos evakuointialueiden kannen ja enimmäissyväystason 
välinen pystysuora etäisyys on enemmän kuin 1 m. 

6. Yhteiset lisäpelastusvälineet ovat pelastusvälineitä, joilla varmistetaan useiden henkilöiden 
kelluminen vedessä. Niiden on oltava seuraavien vaatimusten mukaisia: 

a) Niissä on oltava merkintä niiden tarkoituksesta ja henkilömäärästä, jolle ne on hyväksytty. 

b) Niiden kantavuuden makeassa vedessä on oltava vähintään 100 N henkilöä kohti. 

c) Ne on valmistettava sopivista materiaaleista ja niiden on kestettävä öljyä, öljytuotteita ja 
lämpöä 50 ºC:een saakka. 

d) Niiden on saavutettava vakaa tasapainotila ja pysyttävä siinä, ja niissä on oltava 
asianmukaiset kahvat, joihin ohjeidenmukainen määrä henkilöitä voi tarttua. 

e) Niiden on oltava heijastavan oranssin värisiä tai niissä on oltava kaikilta puolilta näkyviä 
heijastavia pintoja vähintään 100 cm2. 

f) Yhden henkilön on voitava vapauttaa ne varastointipaikalta ja saatava ne veteen nopeasti ja 
turvallisesti, tai niiden on voitava kellua vapaasti varastointipaikalta. 

7. Puhallettavien yhteispelastusvälineiden on lisäksi: 

a) koostuttava vähintään kahdesta erillisestä ilmakammiosta; 

b) täytyttävä veteen laskettaessa automaattisesti tai käsin laukaisemalla; 

c) saavutettava vakaa tasapainotila ja pysyttävä siinä kaikissa mahdollisissa kuormituksissa, 
vaikka ilmakammiot olisivat vain puolillaan ilmaa. 

8. Pelastusvälineet on varastoitava alukseen niin, että ne ovat helposti ja turvallisesti saatavilla 
tarvittaessa. Katetut varastointipaikat on merkittävä selvästi. 
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9. Pelastusvälineet on tarkastettava valmistajan ohjeiden mukaisesti. 

10. Laivaveneessä on oltava moottori ja valonheitin. 

11. Saatavilla on oltava asianmukaiset paarit. 

15.10 artikla 

Sähkölaitteet 

1. Valaistukseen saa käyttää vain sähkölaitteita. 

2. Edellä olevan 9.16 artiklan 3 kohtaa sovelletaan lisäksi myös käytäviin ja matkustajien 
virkistystiloihin. 

3. Seuraavissa tiloissa on oltava asianmukainen valaistus ja hätävalaistus: 

a) tilat, joissa säilytetään pelastusvälineitä ja joissa ne tavallisesti otetaan käyttöön; 

b) poistumisreitit, matkustajien kulkuväylät, mukaan luettuina laskuportaat, sisään- ja 
uloskäynnit, yhteyskäytävät, hissit ja asuintilojen käytävät, hytti- ja asuintilojen alueet; 

c) poistumisreittien ja varauloskäyntien merkinnät; 

d) liikuntaesteisten henkilöiden käyttöön tarkoitetut muut alueet; 

e) toimintatilat, kone- ja ohjauslaitehuoneet ja niiden uloskäynnit; 

f) ohjaushytti; 

g) varavirtalähteen sijoitushuone; 

h) paikat, joissa sammuttimet ja palonsammutuslaitteet sijaitsevat; 

i) alueet, joihin matkustajat, aluksen henkilökunta ja miehistö kokoontuvat vaaratilanteessa. 
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4. Aluksessa on oltava varavirtajärjestelmä, johon kuuluu varavirtalähde ja varasähkötaulu, joita 
voidaan välittömästi käyttää varalähteinä seuraavien sähkölaitteiden virransyötön katketessa, 
jos laitteilla ei ole omaa virtalähdettä: 

a) kulkuvalot, 

b) äänimerkinantolaitteet, 

c) edellä olevan 3 kohdan mukainen hätävalaistus, 

d) radiopuhelinlaitteistot, 

e) hälytys-, kovaäänis- ja aluksen viestinantojärjestelmät, 

f) edellä olevan 10.02 artiklan 2 kohdan i alakohdan mukaiset valonheittimet, 

g) palohälytysjärjestelmät, 

h) muut turvalaitteet, esimerkiksi automaattiset sprinklerijärjestelmät tai sammutuspumput, 

i) edellä olevan 15.06 artiklan 9 kohdan viimeisessä virkkeessä tarkoitetut hissit ja 
nostolaitteet. 

5. Hätävalaistuksen valopisteet on merkittävä selvästi. 

6. Varavirtajärjestelmä on asennettava pääkonehuoneen ulkopuolelle, 9.02 artiklan 1 kohdassa 
tarkoitettujen energialähteiden sijoitustilojen ulkopuolelle ja pääsähkötaulun sijoitustilan 
ulkopuolelle, ja se on erotettava kyseisistä tiloista 15.11 artiklan 2 kohdan mukaisilla 
väliseinillä. 

 Hätätilanteessa käytettävät sähkölaitteiden virransyöttökaapelit on asennettava ja reititettävä 
niin, että laitteiden virransaannin jatkuminen varmistetaan tulipalon tai vuodon sattuessa. Näitä 
kaapeleita ei saa koskaan vetää pääkonehuoneen, keittiöiden eikä sellaisten tilojen läpi, joihin 
pääenergialähde ja siihen liitetyt laitteet on asennettu, paitsi jos se on välttämätöntä tällaisissa 
tiloissa olevien varalaitteiden virransaannille. 

 Varavirtajärjestelmä on asennettava upporajan yläpuolelle. 
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7. Seuraavia saa käyttää varavirtalähteinä: 

a) apugeneraattorit, joilla on oma, itsenäinen polttoaineen syöttöjärjestelmä ja itsenäinen 
jäähdytysjärjestelmä ja jotka virransyötön katketessa käynnistyvät automaattisesti ja 
alkavat automaattisesti syöttää virtaa 30 sekunnin kuluessa tai jotka voidaan käynnistää 
käsin, jos ne sijaitsevat ohjaushytin tai muun miehistön jäsenten jatkuvasti miehittämän 
paikan välittömässä läheisyydessä, tai 

b) akkuparistot, jotka virransyötön katketessa käynnistyvät automaattisesti tai jotka voidaan 
käynnistää käsin, jos ne sijaitsevat ohjaushytin tai muun miehistön jäsenten jatkuvasti 
miehittämän paikan välittömässä läheisyydessä. Niiden on kyettävä tuottamaan virtaa 
edellä mainituille sähkölaitteille koko vaaditun ajan ilman lataamista ja ilman liiallista 
jännitteen laskua. 

8. Varavirtalähteen suunniteltu käyttöaika on määriteltävä matkustaja-alukselle määritellyn 
käyttötarkoituksen mukaisesti. Sen on oltava vähintään 30 minuuttia. 

9. Sähköjärjestelmien eristysvastukset ja maadoitukset on testattava 2.09 artiklan mukaisissa 
tarkastuksissa. 

10. Edellä olevan 9.02 artiklan 1 kohdan mukaisten virtalähteiden on oltava toisistaan 
riippumattomia. 

11. Pää- tai varavirtalähteen häiriöt eivät saa vaikuttaa vastavuoroisesti laitteiden 
käyttöturvallisuuteen. 

15.11 artikla 

Paloturvallisuus 

1. Hyväksytyn testauslaitoksen on vahvistettava materiaalien ja osien soveltuvuus 
paloturvallisuuden kannalta asianmukaisten testausmenetelmien perusteella. 

a) Testauslaitoksen on noudatettava: 

aa) palokoesäännöstöä tai 

bb) testaus- ja kalibrointilaboratorioiden pätevyyden yleisiä vaatimuksia koskevaa 
eurooppalaista standardia EN ISO/IEC 17025:2000. 
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b) Materiaalien syttymättömyyden määrittämiseen hyväksytyt testausmenetelmät ovat: 

aa) palokoesäännöstön liitteessä 1 oleva 1 osa ja 

bb) jonkin jäsenvaltion vastaavat säännökset. 

c) Hyväksytyt testausmenetelmät sen määrittämiseen, että materiaali on palamista hidastava, 
ovat: 

aa) asiaa koskevat vaatimukset, jotka ovat palokoesäännöstön liitteessä 1 olevassa 
5 osassa (pinnan syttyvyyskoe), 6 osassa (kannen pinnoitteiden koestus), 7 osassa 
(riippuvien tekstiilien ja muovien koestus), 8 osassa (verhoiltujen huonekalujen 
koestus) ja 9 osassa (vuodevaatteiden koestus), ja 

bb) jonkin jäsenvaltion vastaavat säännökset. 

d) Palonkestävyyden määrittämiseen hyväksytyt testausmenetelmät ovat: 

aa) IMOn päätöslauselma A.754 (18) ja 

bb) jonkin jäsenvaltion vastaavat säännökset. 

2. Tilojen väliseinät on suunniteltava seuraavien taulukoiden mukaisesti: 

Väliseinät tiloissa, joihin ei ole asennettu 10.03 a artiklan mukaista sprinklerijärjestelmää 
Tilat Valvonta-

keskukset 
Porras-
kuilut 

Kokoon-
tumisalueet

Oleskelu-
tilat 

Kone-
huoneet 

Keittiöt Varastot 

Valvontakeskukset - A0 A0/B151 
 

A30 A60 A60 A60 

Porraskuilut  - A0 A30 A60 A60 A60 
Kokoontumisalueet   - A30/B152 

 
A60 A60 A60 

Oleskelutilat    -/B153 
 

A60 A60 A60 

Konehuoneet     A60/A04 
 

A60 A60 

Keittiöt      A0 A60/B155 
 

Varastot       - 

 

                                                 
1 Valvontakeskusten ja sisätiloissa olevien kokoontumisalueiden väliseinien on oltava tyyppiä 

A0, mutta ulkona olevilla kokoontumisalueilla vain tyyppiä B15. 
2 Oleskelutilojen ja sisätiloissa olevien kokoontumisalueiden väliseinien on oltava tyyppiä A30, 

mutta ulkona olevilla kokoontumisalueilla vain tyyppiä B15. 
3 Hyttien välisten, hyttien ja käytävien välisten sekä 10 kohdan mukaisten, oleskelutiloja 

erottavien pystysuorien väliseinien on oltava tyyppiä B15, ja tyyppiä B0, jos tiloihin on 
asennettu sprinklerijärjestelmä. 

4 Edellä 15.07 artiklan ja 15.10 artiklan 6 kohdan mukaisten konehuoneiden väliseinien on 
oltava tyyppiä A60, muissa tapauksissa tyyppiä A0. 

5 Tyyppi B15 on riittävä keittiöiden ja kylmävarastojen sekä keittiöiden ja elintarvikkeiden 
säilytystilojen välisissä väliseinissä. 
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Väliseinät tiloissa, joihin on asennettu 10.03 a artiklan mukainen sprinklerijärjestelmä 
Tilat Valvonta-

keskukset 
Porras-
kuilut 

Kokoon-
tumisalueet

Oleskelu-
tilat 

Kone-
huoneet 

Keittiöt Varastot 

Valvontakeskukset - A0 A0/B151 A0 A60 A60 A30 
Porraskuilut  - A0 A0 A60 A30 A0 
Kokoontumisalueet   - A30/B152 A60 A60 A60 
Oleskelutilat    -/B03 A60 A30 A0 
Konehuoneet     A60/A04 A60 A60 
Keittiöt      - B15 
Varastot       - 
 

a) Tyypin A väliseiniksi luetaan laipiot, seinät ja kannet, jotka täyttävät seuraavat 
vaatimukset: 

aa) Ne on valmistettu teräksestä tai muusta vastaavasta materiaalista. 

bb) Ne on asianmukaisesti jäykistetty. 

cc) Ne on eristetty hyväksytyllä, palamattomalla materiaalilla niin, että tulen 
vastakkaisella puolella olevan pinnan keskimääräinen lämpötila ei saa nousta enempää 
kuin 140 ºC alkulämpötilaa korkeammaksi ja että lämpötila ei nouse missään 
kohdassa, liitoksissa olevat raot mukaan luettuina, enempää kuin 180 ºC 
alkulämpötilaa korkeammaksi seuraavassa ajassa: 

 Tyyppi A60 60 minuuttia 

 Tyyppi A30 30 minuuttia 

 Tyyppi A0 0 minuuttia. 

dd) Ne on rakennettu niin, että ne estävät savun ja liekin läpipääsyn tunnin pituisen 
normaalin polttokokeen loppuun saakka. 

b) Tyypin B väliseiniksi luetaan laipiot, seinät, kannet, välikatot ja vuoraukset, jotka täyttävät 
seuraavat vaatimukset: 

aa) Ne on valmistettu hyväksytystä palamattomasta materiaalista. Lisäksi kaikkien 
väliseinien valmistuksessa ja asennuksessa käytettävien materiaalien on oltava 
palamattomia, lukuun ottamatta vuorausta, jonka on oltava vähintään palamista 
hidastava. 

                                                 
1 Valvontakeskusten ja sisätiloissa olevien kokoontumisalueiden väliseinien on oltava tyyppiä 

A0, mutta ulkona olevilla kokoontumisalueilla vain tyyppiä B15. 
2 Oleskelutilojen ja sisätiloissa olevien kokoontumisalueiden väliseinien on oltava tyyppiä A30, 

mutta ulkona olevilla kokoontumisalueilla vain tyyppiä B15. 
3 Hyttien välisten, hyttien ja käytävien välisten sekä 10 kohdan mukaisten, oleskelutiloja 

erottavien pystysuorien väliseinien on oltava tyyppiä B15, ja tyyppiä B0, jos tiloihin on 
asennettu sprinklerijärjestelmä. 

4 Edellä 15.07 artiklan ja 15.10 artiklan 6 kohdan mukaisten konehuoneiden väliseinien on 
oltava tyyppiä A60, muissa tapauksissa tyyppiä A0. 
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bb) Niiden eristysarvo on sellainen, että tulen vastakkaisella puolella olevan pinnan 
keskimääräinen lämpötila ei nouse enempää kuin 140 ºC alkulämpötilaa 
korkeammaksi ja että lämpötila ei missään kohdassa, liitoksissa olevat raot mukaan 
luettuina, nouse enempää kuin 225 ºC alkulämpötilaa korkeammaksi seuraavassa 
ajassa: 

 Tyyppi B15 15 minuuttia 

 Tyyppi B0 0 minuuttia. 

cc) Ne on rakennettu niin, että ne estävät liekin läpipääsyn normaalin polttokokeen 
ensimmäisen puolen tunnin loppuun saakka. 

c) Tarkastuselin voi palokoesäännöstön mukaisesti määrätä satunnaisen väliseinän testauksen 
sen varmistamiseksi, että edellä olevia palonkestävyyttä ja lämpötilan nousua koskevia 
säännöksiä noudatetaan. 

3. Muissa tiloissa kuin konehuoneissa ja varastoissa käytettävien maalien, lakkojen ja 
pintakäsittelyaineiden on oltava palamista hidastavia. Mattojen, kankaiden, verhojen ja muiden 
riippuvien tekstiilien sekä verhoiltujen huonekalujen ja vuodevaatteiden on oltava palamista 
hidastavia, jos niiden sijoitustiloihin ei ole asennettu 10.03 a artiklan mukaista 
sprinklerijärjestelmää. 

4. Oleskelutilojen välikatot ja seinäpäällysteet, niiden perusrakenteet mukaan luettuina, on 
valmistettava palamattomasta materiaalista, jos oleskelutiloissa ei ole 10.03 a artiklan mukaista 
sprinklerijärjestelmää, lukuun ottamatta niiden pintoja, joiden on oltava vähintään palamista 
hidastavia. 

5. Jos oleskelutilat toimivat kokoontumisalueina ja jos niissä ei ole 10.03 a artiklan mukaista 
sprinklerijärjestelmää, niiden huonekalut ja varusteet on valmistettava palamattomasta 
materiaalista. 

6. Näkyvissä sisätiloissa käytetyt maalit, lakat ja muut materiaalit eivät saa tuottaa liiallisia määriä 
savua eivätkä myrkyllisiä aineita. Tämä on osoitettava palokoesäännöstön mukaisesti. 

7. Oleskelutilojen eristysmateriaalien on oltava palamattomia. Tämä ei koske jäähdytysainetta 
johtavien putkien eristystä. Kyseisten putkien eristysmateriaalien pintojen on oltava vähintään 
palamista hidastavia. 
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8. Edellä olevan 2 kohdan mukaisissa väliseinissä olevien ovien on oltava seuraavien vaatimusten 
mukaisia: 

a) Niiden on täytettävä samat 2 kohdassa asetetut vaatimukset kuin väliseinien. 

b) Niiden on oltava itsesulkeutuvia, jos ne ovat 10 kohdan mukaisissa väliseinissä tai 
konehuoneita, keittiöitä tai porraskuiluja ympäröivissä seinissä. 

c) Itsesulkeutuvat ovat, jotka pidetään auki tavanomaisen käytön aikana, on voitava sulkea 
paikasta, jossa on jatkuvasti aluksen henkilökuntaa tai miehistön jäseniä. Kauko-
ohjauksella tehdyn sulkemisen jälkeen ovi on voitava avata uudelleen ja sulkea turvallisesti 
paikan päällä. 

d) Edellä olevan 15.02 artiklan mukaisia vesitiiviitä ovia ei tarvitse eristää. 

9. Edellä olevan 2 kohdan mukaisten seinien on jatkuttava kannesta kanteen tai päätyttävä 
jatkuvaan välikattoon, joka täyttää samat vaatimukset kuin 2 kohdassa. 

10. Seuraavat matkustajatilat on jaettava osiin 2 kohdan mukaisilla pystysuorilla väliseinillä: 

a) matkustajatilat, joiden kokonaispinta-ala on yli 800 m2; 

b) matkustajatilat, joissa on hyttejä, vähintään 40 m:n välein. 

 Pystysuorien väliseinien on oltava savutiiviitä tavallisissa käyttöoloissa, ja niiden on jatkuttava 
kannesta kanteen. 

11. Välikattojen yläpuolella, lattioiden alla ja seinäpäällysteiden takana olevat tyhjät tilat on 
erotettava vähintään 14 m:n välein palamattomilla vedonestopelleillä, jotka toimivat 
palonkestävinä suojuksina myös palon sattuessa. 

12. Portaiden on oltava teräksestä tai muusta vastaavasta palamattomasta materiaalista. 

13. Sisätiloissa olevat portaat ja hissit on kaikissa tasoissa suojattava seinillä 2 kohdan mukaisesti. 
Tästä voidaan poiketa seuraavasti: 

a) vain kaksi kantta toisiinsa yhdistävän portaikon ympärillä ei tarvitse olla seiniä, jos toisella 
kansista portaikko on suojattu seinillä 2 kohdan mukaisesti; 
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b) oleskelutilassa olevien portaiden ympärillä ei tarvitse olla seiniä, jos portaat ovat 
kokonaisuudessaan tilan sisäpuolella ja 

aa) jos tila ulottuu vain kahdelle kannelle tai 

bb) jos tilaan on kaikilla kansilla asennettu 10.03 a artiklan mukainen 
sprinklerijärjestelmä, tilassa on 16 kohdan mukainen savunpoistojärjestelmä ja tilasta 
pääsee kaikilla kansilla porraskuiluun. 

14. Tuuletus- ja ilmanvaihtojärjestelmien on oltava seuraavien vaatimusten mukaisia: 

a) Ne on suunniteltava niin, että ne eivät itse aiheuta tulen ja savun leviämistä. 

b) Ilmanotto- ja poistoaukot ja ilmanvaihtojärjestelmät on voitava sulkea. 

c) Ilmanvaihtokanavien on oltava teräksestä tai vastaavasta palamattomasta materiaalista, ja 
ne on liitettävä lujasti toisiinsa ja aluksen kansirakenteeseen. 

d) Jos ilmanvaihtokanavat, joiden poikkipinta on yli 0,02 m2, viedään 2 kohdan mukaisten 
tyypin A väliseinien läpi tai 10 kohdan mukaisten väliseinien läpi, niissä on oltava 
automaattiset palopellit, joita voidaan käyttää aluksen henkilökunnan tai miehistön 
jäsenten jatkuvasti miehittämästä paikasta. 

e) Keittiöiden ja konehuoneiden ilmanvaihtojärjestelmät on erotettava muiden tilojen 
ilmanvaihtojärjestelmistä. 

f) Ilmanpoistokanavissa on oltava lukittavat aukot tarkastusta ja puhdistusta varten. Aukkojen 
on sijaittava lähellä palopeltejä. 

g) Kiinteästi asennetut tuulettimet on voitava kytkeä pois päältä konehuoneen ulkopuolella 
sijaitsevasta keskeisestä paikasta. 

15. Keittiöissä on oltava ilmanvaihtojärjestelmät ja uunit, joissa on ilmanpoistolaitteet. 
Ilmanpoistolaitteiden ilmanpoistokanavien on oltava 14 kohdan vaatimusten mukaisia, ja 
lisäksi niiden ilma-aukoissa on oltava käsikäyttöiset palopellit. 

16. Valvontakeskuksissa, porraskuiluissa ja sisätilojen evakuointialueilla on oltava luonnolliset tai 
mekaaniset savunpoistojärjestelmät. Savunpoistojärjestelmien on oltava seuraavien vaatimusten 
mukaisia: 
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a) Niiden on oltava riittävän tehokkaita ja luotettavia. 

b) Niiden on oltava matkustaja-alusten käyttöolojen mukaisia. 

c) Jos savunpoistojärjestelmiä käytetään myös tilojen yleiseen ilmanvaihtoon, tämä ei saa 
estää niiden toimimista savunpoistojärjestelminä palon sattuessa. 

d) Savunpoistojärjestelmissä on oltava käsikäyttöinen laukaisulaite. 

e) Mekaanisia savunpoistojärjestelmiä on lisäksi voitava käyttää paikasta, jossa on jatkuvasti 
aluksen henkilökuntaa tai miehistön jäseniä. 

f) Luonnollisissa savunpoistojärjestelmissä on oltava aukaisumekanismi, jota käytetään joko 
käsin tai savunpoistojärjestelmän sisällä olevalla voimanlähteellä. 

g) Käsikäyttöisiä laukaisulaitteita ja aukaisumekanismeja on voitava käyttää suojeltavan tilan 
sisä- tai ulkopuolelta. 

17. Oleskelutilat, jotka eivät ole aluksen henkilökunnan tai miehistön jäsenten jatkuvassa 
valvonnassa, keittiöt, konehuoneet ja muut tilat, joihin liittyy palovaara, on liitettävä 
asianmukaiseen palohälytysjärjestelmään. Tulipalon syttymisen ja sen tarkan sijainnin on 
näyttävä automaattisesti paikassa, jossa on jatkuvasti aluksen henkilökuntaa tai miehistön 
jäseniä. 

15.12 artikla 

Palontorjunta 

1. Edellä olevan 10.03 artiklan mukaisten käsisammuttimien lisäksi aluksella on oltava vähintään 
seuraavat käsisammuttimet: 

a) yksi käsisammutin jokaista 120 m2:n lattiapinta-alaa kohti matkustajatiloissa, 

b) yksi käsisammutin jokaista 10 hytin ryhmää kohti, ylöspäin pyöristettynä, 

c) yksi käsisammutin kussakin keittiössä ja jokaisen tilan lähellä, jossa säilytetään tai 
käytetään syttyviä nesteitä. Keittiöissä sammutteen on sovelluttava myös rasvapalojen 
torjuntaan. 
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 Kyseisien lisäsammuttimien on oltava 10.03 artiklan 2 kohdan vaatimusten mukaisia, ja ne on 
asennettava ja jaettava aluksessa niin, että palon alkaessa missä tahansa paikassa ja mihin 
tahansa aikaan sammutin on välittömästi saatavilla. Kaikissa keittiöissä sekä kampaamoissa ja 
hajuvesiliikkeissä on oltava saatavilla sammutuspeite. 

2. Matkustaja-aluksissa on oltava palopostijärjestelmä, johon kuuluu: 

a) kaksi moottorikäyttöistä, riittävän tehokasta sammutuspumppua, joista ainakin yksi on 
pysyvästi asennettu, 

b) yksi sammutuslinja, jossa on riittävä määrä paloposteja, joissa on pysyvästi kiinnitetyt, 
vähintään 20 m pitkät paloletkut. Letkuissa on oltava suuttimet sekä sumusuihkua että 
pistesuihkua varten sekä sulkulaite. 

3. Palopostijärjestelmät on suunniteltava ja mitoitettava niin, että: 

a) aluksen kaikkiin kohtiin ulotutaan vähintään kahdesta eri kohdassa sijaitsevasta 
palopostista, joista kussakin on korkeintaan 20 m:n pituinen yksikappaleinen letku; 

b) palopostien paine on vähintään 300 kPa; 

c) vesisuihkun pituus on kaikilla kansilla vähintään 6 m. 

 Jos paloposti on sijoitettu kaappiin, kaapin ulkopuolelle on kiinnitettävä lisäyksessä I olevan 
kuvan 5 mukainen "paloletku"-merkki, jonka sivun pituus on vähintään 10 cm. 

4. Ruuvikierteellä tai hanalla varustetut palopostien venttiilit on voitava säätää niin, että kukin 
paloletku voidaan erottaa ja irrottaa sammutuspumppujen käytön aikana. 

5. Sisätilojen paloletkut on käärittävä akselistaan kiinnitetylle kelalle. 

6. Palontorjuntavälineiden materiaalien on oltava lämmönkestäviä, tai laitteet on suojattava 
asianmukaisesti niin, ettei niiden toiminnalle aiheudu vaaraa korkeista lämpötiloista. 

7. Putket ja palopostit on sijoitettava niin, että vältetään jäätymisen mahdollisuus. 
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8. Sammutuspumppujen on oltava seuraavien vaatimusten mukaisia: 

a) Ne on asennettava tai sijoitettava erillisiin tiloihin. 

b) Niitä on voitava käyttää toisistaan riippumatta. 

c) Kunkin niistä on voitava pitää kaikilla kansilla yllä tarvittava paine paloposteissa ja 
saavuttaa vaadittu vesisuihkun pituus. 

d) Ne on asennettava perälaipion keulapuolelle. 

 Sammutuspumppuja voidaan käyttää myös muihin tarkoituksiin. 

9. Konehuoneissa on oltava 10.03 b artiklan mukainen kiinteä palonsammutusjärjestelmä. 

10. Risteilyaluksissa on oltava: 

a) kaksi eurooppalaisen standardin EN 137:1993 mukaista itsenäisesti käytettävää 
hengityslaitetta, joissa on eurooppalaisen standardin EN 136:1998 mukaiset kokonaamarit; 

b) kahdet varusteet, joihin kuuluu vähintään suojavaatetus, kypärä, saappaat, käsineet, kirves, 
sorkkarauta, käsivalaisin ja turvaköysi; ja 

c) neljä savuhuppua. 

15.13 artikla 

Turvallisuusjärjestelyt 

1. Matkustaja-aluksilla on oltava turvallisuusasiakirja. Turvallisuusasiakirjassa määritellään 
miehistön ja aluksen henkilökunnan tehtävät seuraavissa tapauksissa: 

a) aluksen vaurio; 

b) tulipalo aluksella; 

c) matkustajien evakuointi; 

d) henkilön joutuminen veden varaan. 
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 Liikuntaesteisten henkilöiden tarvitsemat erityiset turvallisuustoimenpiteet on otettava 
huomioon. 

 Turvallisuusasiakirjassa mainituille miehistön jäsenille ja aluksen henkilökunnalle olisi 
osoitettava heidän eri tehtävänsä riippuen heidän toimestaan. Miehistölle annettavilla erityisillä 
ohjeilla on varmistettava, että vaaratilanteessa kaikki 15.02 artiklassa tarkoitettujen 
vesitiiviiden laipioiden ovet ja aukot suljetaan välittömästi hermeettisesti. 

2. Turvallisuusasiakirjaan kuuluu turvallisuuskaavio, johon on merkittävä selkeästi ja tarkasti 
vähintään seuraavat: 

a) liikuntaesteisten henkilöiden käyttöön tarkoitetut tilat; 

b) poistumistiet, varauloskäynnit ja kokoontumis- ja evakuointialueet 15.06 artiklan 8 kohdan 
mukaisesti; 

c) hengenpelastusvälineet ja laivaveneet; 

d) käsisammuttimet sekä palonsammutusjärjestelmät ja sprinklerijärjestelmät; 

e) muut turvalaitteet; 

f) edellä 15.08 artiklan 3 kohdan a alakohdassa tarkoitettu hälytysjärjestelmä; 

g) edellä 15.08 artiklan 3 kohdan b ja c alakohdassa tarkoitettu hälytysjärjestelmä; 

h) edellä 15.02 artiklan 5 kohdassa tarkoitetut vesitiiviit laipio-ovet ja niiden ohjainten 
käyttöpaikka sekä muut 15.02 artiklan 9, 10 ja 13 kohdassa ja 15.03 artiklan 12 kohdassa 
tarkoitetut aukot; 

i) edellä 15.11 artiklan 8 kohdassa tarkoitetut ovet; 

j) palopellit; 

k) palohälytysjärjestelmä; 

l) varavirtajärjestelmä; 

m) ilmanvaihtojärjestelmän ohjausyksiköt; 

n) maihinliitännät; 

o) polttoaineputkien sulkulaitteet; 
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p) nestekaasulaitteistot; 

q) yleiset kuulutusjärjestelmät; 

r) radiopuhelinlaitteet; 

s) ensiapupakkaukset. 

3. Edellä 1 kohdan mukaisen turvallisuusasiakirjan ja 2 kohdan mukaisen turvallisuuskaavion on 
oltava: 

a) tarkastuselimen asianmukaisesti leimaamia ja 

b) esillä näkyvällä paikalla asianmukaisessa kohdassa kullakin kannella. 

4. Kuhunkin hyttiin on kiinnitettävä matkustajille tarkoitetut toimintaohjeet ja yksinkertaistettu 
turvallisuuskaavio, jossa on vain 2 kohdan a–f alakohdassa tarkoitetut tiedot. 

 Toimintaohjeissa on oltava vähintään seuraavat tiedot: 

a) hätätapausten määrittely 

- tulipalo 

- vuoto 

- yleishälytys 

b) eri hälytysmerkkien kuvaus 

c) seuraavat ohjeet: 

- poistumistiet 

- mitä tehdä 

- pysyttävä rauhallisena 

d) seuraavat ohjeet: 

– tupakointi 

– tulen ja avoliekin käyttö 

– ikkunoiden avaaminen 

– tiettyjen välineiden käyttö. 

 Ohjeet on kiinnitettävä hollannin, englannin, ranskan ja saksan kielellä. 
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15.14 artikla 

Jätevesien keruu ja hävittäminen 

1. Matkustaja-aluksilla on oltava jäteveden keruusäiliöt tai asianmukaiset jäteveden 
käsittelyjärjestelmät. 

2. Jätevesien keruusäiliöiden on oltava riittävän tilavia. Säiliöissä on oltava laite, jonka avulla 
voidaan todeta säiliön täyttöaste. Aluksella on oltava säiliöiden tyhjentämistä varten pumput ja 
putket, joilla jätevesi voidaan poistaa aluksen molemmilta puolilta. Muiden alusten jätevesiä on 
voitava johtaa järjestelmän kautta. 

 Putkissa on oltava eurooppalaisen standardin EN 1306:1996 mukainen poistoliitäntä. 

15.15 artikla 

Tiettyjä matkustaja-aluksia koskevat poikkeukset 

1. Vaihtoehtona 15.03 artiklan 7–13 kohdan mukaiselle riittävän vakavuuden osoittamiselle 
vaurion jälkeen matkustaja-alusten, joiden pituus on korkeintaan 25 m ja jotka saavat kuljettaa 
korkeintaan 50 matkustajaa, on noudatettava seuraavia vaatimuksia: 

a) aluksen uppouma ei symmetrisen vuodon jälkeen saa ylittää upporajaa ja 

b) vaihtokeskuskorkeus GMR ei saa olla alle 0,10 m. 

 Tarvittava jäännöskelluvuus on varmistettava rungon rakennusmateriaalin asianmukaisella 
valinnalla tai runkoon lujasti kiinnitetyillä tiheästä solumuovista valmistetuilla kellukkeilla. Jos 
alusten pituus on yli 15 m, jäännöskelluvuus voidaan varmistaa yhdistämällä kellukkeet ja 
osastointi, jossa edellytyksenä on 15.03 artiklan mukaisesti yhden osaston täyttymän 
kestäminen. 
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2. Tarkastuselin voi sallia 1 kohdan mukaisille matkustaja-aluksille pieniä poikkeamia 
15.06 artiklan 3 kohdan c alakohdassa ja 5 kohdan b alakohdassa vaaditusta sisäkorkeudesta. 
Poikkeama ei saa olla enempää kuin 5 prosenttia. Mittojen poiketessa vaaditusta asianomaiset 
osat on merkittävä värein. 

3. Edellä olevan 15.03 artiklan 9 kohdasta poiketen matkustaja-aluksilta, joiden pituus on 
korkeintaan 45 m ja jotka on tarkoitettu korkeintaan 250 matkustajalle, ei edellytetä kahden 
osaston täyttymisen kestämistä. 

4. (ei tekstiä) 

5. Tarkastuselin voi jättää soveltamatta 10.04 artiklaa matkustaja-aluksiin, jotka on tarkoitettu 
korkeintaan 250 matkustajalle ja joiden pituus on korkeintaan 25 m, jos aluksissa on 
välittömästi vesiviivan yläpuolella taso, jolle pääsee aluksen molemmilta puolilta ja johon 
henkilöt voidaan turvallisesti nostaa vedestä. Matkustaja-aluksissa voi olla vastaava laitteisto 
seuraavin edellytyksin: 

a) Yhden henkilön on voitava yksin käyttää laitteistoa. 

b) Siirreltävät laitteistot ovat sallittuja. 

c) Laitteistojen on oltava käyttövoimajärjestelmien vaara-alueen ulkopuolella. 

d) Perämiehen ja laitteistosta vastaavan henkilön on voitava olla yhteydessä toisiinsa. 

6. Tarkastuselin voi jättää soveltamatta 10.04 artiklaa matkustaja-aluksiin, jotka on hyväksytty 
kuljettamaan korkeintaan 600 matkustajaa ja joiden pituus on korkeintaan 45 m, jos 
matkustaja-aluksessa on 5 kohdan ensimmäisen virkkeen mukainen taso tai 5 kohdan toisen 
virkkeen mukainen vastaava laitteisto. Tämän lisäksi matkustaja-aluksessa on oltava: 

a) pääkäyttövoimana säätösiipipotkuri, sykloidipotkuri tai vesisuihku, tai 

b) pääasiallinen käyttövoimajärjestelmä, jossa on kaksi käyttövoimayksikköä, tai 

c) pääasiallinen käyttövoimajärjestelmä ja keulapotkuri. 
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7. Edellä olevan 15.02 artiklan 9 kohdasta poiketen matkustaja-aluksissa, joiden pituus on 
korkeintaan 45 m ja jotka voivat ottaa korkeintaan pituuttaan metreissä vastaavan määrän 
matkustajia, voi olla matkustajatiloissa käsikäyttöinen laipio-ovi, jossa ei ole kauko-ohjausta, 
15.02 artiklan 5 kohdan mukaisesti, jos: 

a) aluksessa on vain yksi kansi; 

b) ovelle pääsee suoraan kannelta ja se on korkeintaan 10 m päässä kannelta; 

c) oviaukon alareuna on vähintään 30 cm matkustajatilan lattian yläpuolella; ja 

d) kussakin oven jakamassa osastossa on pilssiveden tasohälytin. 

8. Edellä olevan 7 kohdan mukaisissa matkustaja-aluksissa yksi poistumistie voi 15.06 artiklan 
6 kohdan c alakohdasta poiketen johtaa keittiön läpi, jos toinen poistumistie on käytettävissä. 

9. Matkustaja-aluksiin, joiden pituus on korkeintaan 45 m, ei sovelleta seuraavaa: 

15.01 artiklan 2 kohdan e alakohta, jos nestekaasulaitteistoissa on asianmukaiset 
hälytysjärjestelmät terveydelle vaarallisten CO2-pitoisuuksien ja räjähtävien kaasu- ja 
ilmaseosten varalta. 

10. Seuraavia säännöksiä ei sovelleta matkustaja-aluksiin, joiden pituus on korkeintaan 25 m: 

a) 15.04 artiklan 1 kohdan viimeinen virke; 

b) 15.06 artiklan 6 kohdan c alakohta keittiöiden osalta, jos toinen poistumistie on 
käytettävissä; 

c) 15.07 artikla 

11. Risteilyaluksiin, joiden pituus on korkeintaan 45 m, ei sovelleta 15.12 artiklan 10 kohtaa, jos 
kussakin hytissä on helposti saatavilla sama määrä savuhuppuja kuin hytissä on vuoteita. 
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15 a LUKU 

M A T K U S T A J A P U R J E A L U K S I A  K O S K E V A T  E R I T Y I S V A A T I M U K S E T  

15 a.01 artikla 

II osan soveltaminen 

Matkustajapurjealuksiin sovelletaan tämän luvun vaatimuksia II osassa olevien säännösten lisäksi. 

15 a.02 artikla 

Tiettyjä matkustajapurjealuksia koskevat poikkeukset 

1. Matkustajapurjealuksiin, joiden pituus LWL on korkeintaan 45 m ja joiden suurin sallittu 
matkustajamäärä on korkeintaan sama kuin LWL kokonaisina metreinä, ei sovelleta seuraavia 
säännöksiä: 

a) 3.03 artiklan 7 kohta, jos ankkureita ei kuljeteta ankkuriklyyseissä; 

b) 10.02 artiklan 2 kohdan d alakohta pituuden osalta; 

c) 15.08 artiklan 3 kohdan a alakohta; 

d) 15.15 artiklan 9 kohdan a alakohta. 

2. Edellä olevasta 1 kohdasta poiketen matkustajamäärä voi olla 1,5 kertaa LWL kokonaisina 
metreinä, jos se on purjeiden, takilan ja kansivarusteiden puolesta mahdollista. 

15 a.03 artikla 

Purjealuksia koskevat vakavuusvaatimukset 

1. Laskettaessa kallistusmomenttia 15.03 artiklan 3 kohdan mukaisesti kokoon käärityt purjeet on 
otettava huomioon määritettäessä aluksen painopistettä. 
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2. Kun otetaan huomioon kaikki 15.03 artiklan 2 kohdassa tarkoitetut lastitilanteet ja käytetään 
oletusarvona purjeiden tavanomaista sijoitusta, tuulen paineen aiheuttama kallistusmomentti ei 
saa nousta niin korkeaksi, että kallistuskulma on yli 20º. Samaan aikaan 

a) laskelmassa on sovellettava tuulen vakiopainetta 0,07 kN/m2; 

b) jäännösturvallisuusvälin on oltava vähintään 100 mm; 

c) jäännösvaralaita ei saa olla negatiivinen. 

3. Staattisen vakavuuden oikaisevan momenttivarren on 

a) saavutettava enimmäisarvonsa 25º:n tai sitä suuremmassa kallistuskulmassa; 

b) oltava vähintään 200 mm 30º:n tai sitä suuremmassa kallistuskulmassa; 

c) oltava positiivinen 60º:n kallistuskulmaan saakka. 

4. Oikaisevan momenttivarren käyrän alapuolelle jäävän alueen on oltava vähintään 

a) 0,055 mrad 30º:een saakka; 

b) 0,09 mrad 40º:een saakka tai kulmassa, jossa suojaamaton aukko saavuttaa veden pinnan ja 
joka on pienempi kuin 40º. 

Välillä 

c) 30º–40°, tai 

d) 30º:sta kulmaan, jossa suojaamaton aukko veden pinnan ja joka on pienempi kuin 40º, 

alueen on oltava vähintään 0,03 mrad. 

15 a.04 artikla 

Laivanrakennusta koskevat ja mekaaniset vaatimukset 

1. Edellä 6.01 artiklan 3 kohdasta ja 9.01 artiklan 3 kohdasta poiketen laitteet on suunniteltava 
niin, että ne kestävät pysyvää kallistumaa 20º:een saakka. 

2. Tarkastuselin voi 15.06 artiklan 5 kohdan a alakohdasta ja 15.06 artiklan 9 kohdan 
b alakohdasta poiketen sallia matkustajapurjealuksilla, joiden pituus on korkeintaan 25 m, alle 
800 mm:n sisäleveyden yhteyskäytävissä ja portaissa. Sisäleveyden on kuitenkin oltava 
vähintään 600 mm. 
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3. Tarkastuselin voi 15.06 artiklan 10 kohdasta poiketen sallia erityistapauksissa liikuteltavien 
suojakaiteiden käytön alueilla, joilla se on tarpeen purjeiden ohjausta varten. 

4. Purjeet luetaan pääasialliseksi käyttövoimajärjestelmäksi 15.07 artiklan merkityksessä. 

5. Edellä olevan 15.15 artiklan 7 kohdan c alakohdasta poiketen oviaukon alareunan korkeus 
voidaan vähentää 200 mm:iin lattiasta matkustajatiloissa. Kun ovi on avattu, sen on 
sulkeuduttava ja lukkiuduttava automaattisesti. 

6. Jos on olemassa mahdollisuus, että potkuri on tyhjäkäynnillä aluksen purjehtiessa, kaikki 
käyttövoimajärjestelmän vaaraan joutuvat osat on suojattava mahdollisilta vaurioilta. 

15 a.05 artikla 

Takila yleisesti 

1. Takilan osat on järjestettävä niin, että estetään liiallinen hankaus. 

2. Jos käytetään muuta materiaalia kuin puuta tai jos käytetään erikoistakiloita, niillä on taattava 
tässä luvussa säädettyjä mittoja ja lujuuksia vastaava turvallisuustaso. Osoitukseksi lujuudesta 

a) on suoritettava lujuuslaskenta, tai 

b) on saatava hyväksytyn luokituslaitoksen vahvistus riittävästä lujuudesta, tai 

c) mitoituksen on perustuttava tunnustetuissa sääntelypuitteissa käytettyihin menettelyihin 
(esimerkiksi Middendorf, Kusk-Jensen). 

 Todiste on esitettävä tarkastuselimelle. 
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15 a.06 artikla 

Mastot ja puomit yleisesti 

1. Kaikkien puomien on oltava valmistettu korkealaatuisesta materiaalista. 

2. Mastoissa käytetyn puun on oltava seuraavien vaatimusten mukaista: 

a) Siinä ei saa olla suurta määrää oksankohtia. 

b) Siinä ei saa olla pintapuuta tiettyyn mittaan saakka. 

c) Sen on oltava mahdollisimman suorasyistä. 

d) Siinä on oltava mahdollisimman vähän kierteisyyttä. 

3. Jos valittu puu on joko pitkäneulasmäntyä tai douglaskuusta, joka on oksatonta ja parempaa 
laatutasoa, 15 a.07–15 a.12 artiklassa olevissa taulukoissa mainittuja halkaisijoita voidaan 
vähentää 5 prosentilla. 

4. Jos mastoissa, märssytangoissa, raa'annokissa, puomeissa ja kokkapuissa käytetty puutavara ei 
ole poikkileikkauksen kohdalla pyöreää, sillä on oltava vastaava lujuus. 

5. Mastojen kengät, jalat ja kiinnikkeet, joilla ne on liitetty kanteen, pohjalevyihin ja keulaan tai 
perään, on rakennettava niin, että ne joko kestävät niihin kohdistuvat voimat tai voivat siirtää 
ne muihin rakenteen osiin. 

6. Aluksen vakavuudesta, siihen kohdistuvista ulkoisista voimista ja käytettävissä olevan 
purjepinta-alan jakamisesta riippuen tarkastuselin voi tässä luvussa säädettyjen mittojen 
perusteella sallia puomeille ja tarvittaessa takilalle pienemmän poikkipinnan. Tämä on 
osoitettava 15 a.05 artiklan 2 kohdan mukaisesti. 

7. Jos aluksen värähtelyn keinunnan periodi sekunneissa on vähemmän kuin kolme neljäsosaa sen 
leveydestä metreissä, seuraavissa artikloissa säädettyjä mittoja on nostettava. Tämä on 
osoitettava 15 a.05 artiklan 2 kohdan mukaisesti. 

8. Jäljempänä 15 a.07–15 a.12 ja 15 a.14 artiklassa olevissa taulukoissa olevien arvojen välillä 
mahdollisesti oleville arvoille on tehtävä interpolaatio. 
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15 a.07 artikla 

Mastoja koskevat erityissäännökset 

1. Puisten mastojen on täytettävä seuraavat vähimmäisvaatimukset: 
 

Pituus * 
(m) 

Halkaisija 
kannella (cm) 

Halkaisija saalingissa
(cm) 

Halkaisija maston 
huipussa 

(cm) 
10 20 17 15 
11 22 17 15 
12 24 19 17 
13 26 21 18 
14 28 23 19 
15 30 25 21 
16 32 26 22 
17 34 28 23 
18 36 29 24 
19 39 31 25 
20 41 33 26 
21 43 34 28 
22 44 35 29 
23 46 37 30 
24 49 39 32 
25 51 41 33 

* saalingin etäisyys kannesta 

 

 Jos mastossa on kaksi raakaa, halkaisijoita on lisättävä vähintään 10 prosentilla. 

 

Jos mastossa on enemmän kuin kaksi raakaa, halkaisijoita on lisättävä vähintään 15 prosentilla. 

 Jos mastot on asennettu kannen läpi, maston jalan halkaisijan on oltava vähintään 75 prosenttia 
maston halkaisijasta kannella. 

2. Mastojen varusteiden, helojen, saalinkien ja huippuhelojen on oltava riittävän lujasti 
mitoitettuja ja kiinnitettyjä. 
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15 a.08 artikla 

Märssytankoja koskevat erityissäännökset 

1. Puisten märssytankojen on täytettävä seuraavat vähimmäisvaatimukset: 
 

Pituus * 
(m) 

Halkaisija 
alareunassa 

(cm) 

Halkaisija puolivälissä
(cm) 

Halkaisija 
liitoskohdassa** 

(cm) 
4 8 7 6 
5 10 9 7 
6 13 11 8 
7 14 13 10 
8 16 15 11 
9 18 16 13 

10 20 18 15 
11 23 20 16 
12 25 22 17 
13 26 24 18 
14 28 25 20 
15 31 27 21 

* Märssytangon kokonaispituus ilman mastonhuippua 
** Märssytangon halkaisija mastonhuipun liitoskohdan tasolla. 

 

 Jos märssytankoon on kiinnitetty raakapurjeita, taulukossa säädettyjä mittoja on lisättävä 
10 prosentilla. 

2. Märssytangon ja maston päällekkäisyyden on oltava vähintään 10 kertaa märssytangon 
alareunan vaadittu halkaisija. 
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15 a.09 artikla 

Kokkapuita koskevat erityissäännökset 

1. Puisten kokkapuiden on täytettävä seuraavat vähimmäisvaatimukset: 
 

Pituus * 
(m) 

Halkaisija keulassa 
(cm) 

Halkaisija puolivälissä 
(cm) 

4 14,5 12,5 
5 18 16 
6 22 19 
7 25 23 
8 29 25 
9 32 29 

10 36 32 
11 39 35 
12 43 39 

* Kokkapuun kokonaispituus 

 

2. Kokkapuun aluksen sisäpuolella olevan osan pituuden on oltava vähintään neljä kertaa 
kokkapuun halkaisija keulassa. 

3. Kokkapuun kärjen halkaisijan on oltava vähintään 60 prosenttia kokkapuun halkaisijasta 
keulassa. 

15 a.10 artikla 

Halkaisijapuomeja koskevat erityissäännökset 

1. Puisten halkaisijapuomien on täytettävä seuraavat vähimmäisvaatimukset: 
 

Pituus * (m) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Halkaisija keulassa (cm) 7 10 14 17 21 24 28 31 35 

* Halkaisijapuomin kokonaispituus 

2. Halkaisijapuomin kärjen halkaisijan on oltava vähintään 60 prosenttia sen halkaisijasta 
keulassa. 



 

 
13274/1/05 REV 1  JEB/aj 196 
LIITE II DG C III   FI 

15 a.11 artikla 

Isopuomeja koskevat erityissäännökset 

1. Puisten isopuomien on täytettävä seuraavat vähimmäisvaatimukset: 
 

Pituus * (m) 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
Halkaisija (cm) 14 15 16 17 18 20 21 23 24 25 26 27 

* Isopuomin kokonaispituus 

2. Halkaisijan saranatapin kohdalla on oltava vähintään 72 prosenttia taulukossa säädetystä 
halkaisijasta. 

3. Halkaisijan jaluskulman kohdalla on oltava vähintään 85 prosenttia taulukossa säädetystä 
halkaisijasta. 

4. Suurimman halkaisijan on oltava kahden kolmasosan kohdalla pituudesta mastosta mitattuna. 

5. Jos: 

a) isopuomin ja takaliesman välinen kulma on alle 65º ja isopurjeen jalus on kiinnitetty 
puomin päähän, tai 

b) jaluksen kiinnityskohta ei ole jaluskulman tasolla, 

 tarkastuselin voi 15 a.05 artiklan 2 kohdan mukaisesti vaatia suurempaa halkaisijaa. 

6. Jos purjepinta-ala on alle 50 m2, tarkastuselin voi sallia poikkeamisen alaspäin taulukossa 
säädetyistä mitoista. 

15 a.12 artikla 

Kahveleita koskevat erityissäännökset 

1. Puisten kahveleiden on täytettävä seuraavat vähimmäisvaatimukset: 
 

Pituus* (m) 4 5 6 7 8 9 10 
Halkaisija (cm) 10 12 14 16 17 18 20 

* Kahvelin kokonaispituus 

2. Kahvelin tukemattoman pituuden on oltava korkeintaan 75 prosenttia. 

3. Kukonjalan murtolujuuden on oltava vähintään 1,2 kertaa kahvelinnokan nostoköyden 
murtolujuus. 
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4. Kukonjalan yläkulma saa olla korkeintaan 60º. 

5. Jos kukonjalan yläkulma 4 kohdasta poiketen on suurempi kuin 60º, vetolujuus on 
mukautettava tällöin ilmenevien voimien mukaiseksi. 

6. Jos purjepinta-ala on alle 50 m2, tarkastuselin voi sallia poikkeamisen alaspäin taulukossa 
säädetyistä mitoista. 

15 a.13 artikla 

Seisovaa ja juoksevaa takilaa koskevat yleiset säännökset 

1. Seisovan ja juoksevan takilan on oltava 15 a.14 ja 15 a.15 artiklan lujuusvaatimusten mukaisia. 

2. Vaijerien liitännät voivat olla 

a) pleissejä, 

b) puristusholkkeja tai 

c) juotosholkkeja. 

 Pujokset on sidottava määrlingillä, ja niiden päät on vahvistettava. 

3. Silmäpujoksissa on oltava koussit. 

4. Köydet on sijoitettava niin, että ne eivät tuki sisäänkäyntejä eivätkä portaita. 

15 a.14 artikla 

Seisovaa takilaa koskevat erityissäännökset 

1. Keulaharusten ja vanttien on täytettävä seuraavat vähimmäisvaatimukset: 
 

Maston pituus* (m) 11 12 13 14 15 16 17 18 
Keulaharuksen vetolujuus (kN) 160 172 185 200 220 244 269 294 
Vanttien vetolujuus (kN) 355 415 450 485 525 540 630 720 
Vanttien ja köysien lukumäärä laitaa 
kohti 

3 3 3 3 3 3 4 4 

* huipun tai saalingin etäisyys kannesta 
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2. Peräharusten, märssytankojen, ajopurjeen harusten, halkaisijapuomien ja kokkapuun vanttien 
on täytettävä seuraavat vähimmäisvaatimukset: 

 
Maston pituus* (m) <13 13-18 >18 

Peräharuksen vetolujuus (kN) 89 119 159 

Märssytangon vetolujuus (kN) 89 119 159 

Märssytangon pituus (m) <6 6-8 >8 

Ajopurjeen haruksen vetolujuus (kN) 58 89 119 

Halkaisijapuomin pituus (m) <5 5-7 >7 

Kokkapuun vanttien vetolujuus (kN) 58 89 119 

* huipun tai saalingin etäisyys kannesta 

3. Köysityypin on perustuttava mieluiten köydenvalmistusmenetelmään 6 x 7 FE, jonka 
lujuusluokka on 1550 N/mm2. Vaihtoehtoisesti voidaan käyttää saman lujuusluokan köyttä, 
jonka valmistusmenetelmä on 6 x 35 SE tai 6 x 19 FE. Koska menetelmällä 6 x 19 valmistettu 
köysi on joustavampaa, taulukossa säädettyjä vetolujuuksia voidaan nostaa 10 prosentilla. 
Erilaisen köysityypin käyttö on sallittava, jos sillä on vastaavat ominaisuudet. 

4. Jos käytetään kiinteää takilaa, taulukossa olevia vetolujuuksia on nostettava 30 prosentilla. 

5. Takiloinnissa saa käyttää vain hyväksyttyjä haarukoita, saranarenkaita ja pultteja. 

6. Pultit, haarukat, saranarenkaat ja vanttiruuvit on voitava kiinnittää asianmukaisesti. 

7. Vesiharuksen vetolujuuden on oltava vähintään 1,2 kertaa vastaavan etupurjeen haruksen ja 
ajopurjeen haruksen vetolujuus. 

8. Tarkastuselin voi sallia seuraavan taulukon mukaisen poikkeamisen alaspäin vetolujuudesta, 
jos alusten uppouma on alle 30 m3: 

 
Uppouma jaettuna mastojen lukumäärällä (m³) Vähennys 

(%) 
>20–30 20 
10–20 35 
< 10 60 
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15 a.15 artikla 

Juoksevaa takilaa koskevat erityissäännökset 

1. Juoksevassa takilassa on käytettävä kuitu- tai teräsköysiä. Juoksevan takilan osien 
vähimmäisvetolujuuden ja halkaisijan suhteessa purjeen pinta-alaan on oltava seuraavien 
vähimmäisvaatimusten mukaisia: 

 
Juoksevan takilan osa Köysimateriaali Purjepinta-ala 

(m²) 
Vähimmäis-
vetolujuus (kN) 

Köyden 
halkaisija (mm) 

Haruspurjeen nostoköydet Teräsvaijeri 35 tai alle 
> 35 

20 
38 

6 
8 

 Kuitu (polypropyleeni-
PP) 

Köyden halkaisija vähintään 14 mm ja yksi pylpyrä 
kutakin alkavaa 25 m2:ä kohti 

Kahvelipurjeen 
nostoköydet 
Märssypurjeen 
nostoköydet 

Teräsvaijeri 50 tai alle 
> 50–80 

> 80–120 
> 120–160 

20 
30 
60 
80 

6 
8 

10 
12 

 Kuitu (PP) Köyden halkaisija vähintään 18 mm ja yksi pylpyrä 
kutakin alkavaa 30 m2:ä kohti 

Haruspurjeen jalukset Kuitu (PP) 40 tai alle 14  
  > 40 18  
 Jos purjepinta-ala on yli 30 m2, jaluksen on oltava taljan muotoinen tai sitä on 

voitava käyttää vintturilla 
Kahveli- ja märssypurjeen Teräsvaijeri < 100 60 10 
jalukset  100–150 85 12 
  > 150 116 14 
  Märssypurjeiden jaluksissa on oltava elastiset liitososat. 
 Kuitu (PP) Köyden halkaisija vähintään 18 mm ja vähintään kolme 

pylpyrää. Jos purjepinta-ala on yli 60 m2, yksi pylpyrä 
kutakin 20 m2:ä kohti 

 

2. Jos juokseva takila on osa haruksia, sen vetolujuuden on vastattava kulloisenkin haruksen tai 
vantin vetolujuutta. 

3. Jos käytetään muita kuin 1 kohdassa mainittuja materiaaleja, 1 kohdan taulukossa säädettyjä 
lujuusarvoja on noudatettava. 

 Polyetyleenikuituköysiä ei saa käyttää. 
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15 a.16 artikla 

Takilan osat ja varusteet 

1. Jos käytetään teräs- tai kuituköysiä, pylpyröiden halkaisijoiden (köyden keskikohdasta köyden 
keskikohtaan mitattuna) on täytettävä seuraavat vähimmäisvaatimukset: 

 
Teräsköysi (mm) 6 7 8 9 10 11 12 
Kuituköysi (mm) 16 18 20 22 24 26 28 
Pylpyrä (mm) 100 110 120 130 145 155 165 

2. Edellä olevasta 1 kohdasta poiketen pylpyröiden halkaisija saa olla kuusi kertaa teräsköyden 
halkaisija, jos teräsköysi ei kulje jatkuvasti pylpyröiden kautta. 

3. Varusteiden (esimerkiksi haarukat, saranarenkaat, vanttiruuvit, silmukkalevyt, pultit, renkaat ja 
sakkelit) vetolujuuden on oltava yhteensopiva niihin kiinnitetyn seisovan tai juoksevan takilan 
vetolujuuden kanssa. 

4. Harusten ja vanttien puttinkien kiinnikkeet on suunniteltava kestämään niihin kohdistuvat 
voimat. 

5. Kuhunkin silmukkaan saa kiinnittää asianomaisen haruksen tai vantin lisäksi vain yhden 
sakkelin. 

6. Nostoköysipinot ja huippuköydet on kiinnitettävä lujasti mastoon, ja tähän käytetyn kääntyvän 
kukonjalan on oltava hyväkuntoinen. 

7. Rengaspultit, knaapit, naakelit ja naakelipenkit on suunniteltava kestämään niihin kohdistuvat 
voimat. 

15 a.17 artikla 

Purjeet 

1. Purjeet on voitava reivata yksinkertaisesti, nopeasti ja turvallisesti. 

2. Purjepinta-alan on oltava alustyypin ja uppouman kannalta asianmukainen. 
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15 a.18 artikla 

Varusteet 

1. Aluksissa, joissa on halkaisijapuomi tai kokkapuu, on oltava halkaisijapuomin verkko ja 
riittävä määrä asianmukaisia kiinnitys- ja kiristyslaitteita. 

2. Edellä olevan 1 kohdan mukaisia varusteita ei tarvita, jos halkaisijapuomissa tai kokkapuussa 
on asianmukaisesti mitoitetut käsikoukku ja jalkaköysi, joihin aluksella pidettävä varmistusvyö 
voidaan kiinnittää. 

3. Takilan kunnossapitoa varten on oltava pursimiestuoli. 

15 a.19 artikla 

Koestus 

1. Tarkastuselimen on tarkastettava takila 2,5 vuoden välein. Kokeiden on koskettava vähintään 
seuraavia: 

a) purjeet, mukaan luettuina liesmat, jaluskulmat ja reivireiät; 

b) mastojen ja puomien kunto; 

c) seisovan ja juoksevan takilan sekä vaijerien liitäntöjen kunto; 

d) purjeiden nopeaan ja turvalliseen reivaukseen käytettävät varusteet; 

e) nostoköysipinojen ja huippuköysien asianmukainen kiinnitys; 

f) mastojen jalkojen ja muiden alukseen kiinnitettyjen seisovan ja juoksevan takilan 
kiinnityspisteiden kiinnitys; 

g) purjeiden käyttöön tarvittavat vintturit; 

h) muut purjehdusta varten asennetut laitteet, esimerkiksi nostokölit ja niiden käyttölaitteet; 
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i) puomien, seisovan ja juoksevan takilan ja purjeiden hankauksen estämiseksi toteutetut 
toimenpiteet; 

j) edellä olevan 15 a.18 artiklan mukaiset varusteet. 

2. Kannen läpi kulkevan puisen maston osa, joka sijaitsee kannen alapuolella, on tarkastettava 
tarkastuselimen vahvistamin väliajoin, kuitenkin vähintään kunkin 2.09 artiklan mukaisen 
määräaikaistarkastuksen yhteydessä. Masto on irrotettava tarkastusta varten. 

3. Tarkastuselimen antama, päivämäärällä ja allekirjoituksella varustettu todistus viimeisestä 
1 kohdan mukaisesti suoritetusta tarkastuksesta on pidettävä aluksella. 
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16 LUKU 

E R I T Y I S V A A T I M U K S E T  V E S I K U L K U N E U V O I L L E ,  J O T K A  O N  
S U U N N I T E L T U  K Y T K E T T Ä V I K S I  T Y Ö N T Ö K Y T K Y E E S E E N ,  

H I N A T T A V A A N  K Y T K Y E E S E E N  T A I  R I N N A K K A I S R Y H M I T E L M Ä Ä N  

16.01 artikla 

Työntämiseen soveltuvat vesikulkuneuvot 

1. Vesikulkuneuvoissa, jotka on tarkoitettu työntämiseen, on oltava sopiva työntölaite. Ne on 
rakennettava ja varustettava niin, että 

a) miehistö voi siirtyä työnnettävään vesikulkuneuvoon helposti ja turvallisesti 
kytkentävälineiden avulla; 

b) ne voivat olla kiinteässä asemassa kytkettyyn vesikulkuneuvoon tai kytkettyihin 
vesikulkuneuvoihin nähden; 

c) ne estävät vesikulkuneuvojen poikittaisen liikkeen toisiinsa nähden. 

2. Jos kytkemiseen käytetään köysiä, työntämiseen soveltuvat vesikulkuneuvot on varustettava 
vähintään kahdella erikoisvintturilla tai vastaavilla köysien kiristämiseen tarkoitetuilla laitteilla. 

3. Kytkentävälineiden avulla on voitava luoda kiinteä muodostelma työnnettävän 
vesikulkuneuvon tai työnnettävien vesikulkuneuvojen kanssa. 

 Työntökytkyeissä, jotka muodostuvat työntämiseen soveltuvasta vesikulkuneuvosta ja vain 
yhdestä työnnettävästä vesikulkuneuvosta, kytkentävälineet voivat sallia myös ohjatun 
nivelliikkeen. Tarvittavien käyttöyksiköiden on voitava vaivattomasti vastaanottaa siirtyvät 
voimat, ja niiden ohjauksen on oltava helppoa ja turvallista. Käyttöyksiköihin sovelletaan 
tarvittavin muutoksin 6.02–6.04 artiklaa. 

4. Työntöaluksissa ei tarvitse olla 3.03 artiklan 1 kohdan a alakohdassa tarkoitettua 
törmäyslaipiota. 

16.02 artikla 

Työnnettäviksi soveltuvat vesikulkuneuvot 

1. Työntöproomuihin, joissa ei ole ohjauslaitteistoa, asuintiloja eikä kone- tai kattilahuoneita, ei 
sovelleta: 

a) 5–7 ja 12 lukua; 

b) 8.08 artiklan 2–8 kohtaa, 10.02 artiklaa eikä 10.05 artiklan 1 kohtaa. 
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 Jos proomussa on ohjauslaitteistoja, asuintiloja tai kone- tai kattilahuoneita, siihen sovelletaan 
tämän liitteen kyseisiä säännöksiä. 

2. Proomuemälaivan proomujen, joiden pituus (L) on korkeintaan 40 m, on lisäksi täytettävä 
seuraavat vaatimukset: 

a) Edellä 3.03 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuja törmäyslaipioita ei vaadita, jos proomujen 
keulat pystyvät kestämään ainakin 2,5-kertaisen kuormituksen verrattuna siihen, mitä 
vaaditaan sisävesialusten törmäyslaipioilta, kun aluksilla on sama syväys ja ne on 
rakennettu hyväksytyn luokituslaitoksen vaatimusten mukaisesti. 

b) Edellä olevan 8.08 artiklan 1 kohdasta poiketen kaksoispohjan osastojen, joihin pääsy on 
vaikeaa, ei tarvitse olla tyhjennettäviä, jollei niiden tilavuus ole suurempi kuin 5 prosenttia 
proomuemälaivan proomun uppoumasta hyväksytyllä enimmäissyväyksellä lastattuna. 

3. Työnnettävissä vesikulkuneuvoissa on oltava kytkentävälineet, joilla ne voidaan liittää 
turvallisesti muihin vesikulkuneuvoihin. 

16.03 artikla 

Rinnakkaisryhmitelmien kuljettamiseen soveltuvat vesikulkuneuvot 

Vesikulkuneuvoissa, jotka on suunniteltu kuljettamaan rinnakkaisryhmitelmiä, on oltava pollarit tai 
vastaavat laitteet, jotka määränsä ja sijaintinsa puolesta tekevät ryhmitelmän turvallisen kytkemisen 
mahdolliseksi. 

16.04 artikla 

Kytkyeissä kuljetettaviksi soveltuvat vesikulkuneuvot 

Kytkyeissä kuljetettavissa vesikulkuneuvoissa on oltava soveltuvat kytkentälaitteet, pollarit tai 
vastaavat laitteet, jotka määränsä ja sijaintinsa puolesta varmistavat aluksen kytkemisen turvallisesti 
kytkyeen muihin vesikulkuneuvoihin. 
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16.05 artikla 

Hinaukseen soveltuvat vesikulkuneuvot 

1. Hinaukseen tarkoitettujen vesikulkuneuvojen on oltava seuraavien vaatimusten mukaisia: 

a) Hinauslaitteet on järjestettävä niin, että niiden käyttö ei vaaranna vesikulkuneuvon, 
miehistön eikä lastin turvallisuutta. 

b) Varppaajissa ja hinaajissa on oltava ohjaushytistä turvallisesti irrotettava hinauskoukku. 
Tätä ei sovelleta, jos vesikulkuneuvon rakenne tai muut laitteet estävät aluksen 
kaatumisen. 

c) Hinauslaitteissa on oltava vintturit tai hinauskoukku. Hinauslaitteiden on sijaittava 
potkuritason etupuolella. Tätä vaatimusta ei sovelleta vesikulkuneuvoihin, joita ohjataan 
niiden käyttövoimayksiköillä, esimerkiksi säätösiipipotkureilla tai sykloidipotkureilla. 

d) Edellä olevan c alakohdan vaatimuksista poiketen vesikulkuneuvoissa, joita käytetään – 
jäsenvaltioissa sovellettavien merenkulkuviranomaisen säännösten mukaisesti – vain 
hinausavun antamiseen moottorikäyttöisille vesikulkuneuvoille, hinauslaitteeksi riittää 
pollari tai vastaava laite. Edellä olevaa b alakohtaa sovelletaan tarvittavin muutoksin. 

e) Jos on olemassa vaara, että hinausköydet voivat jäädä kiinni aluksen perään, siihen on 
asennettava kuljetin, jossa on köyden keräin. 

2. Vesikulkuneuvoja, joiden pituus (L) on yli 86 m, ei saa hyväksyä hinaukseen myötävirrassa. 

16.06 artikla 

Kytkyeiden koeajot 

1. Työntöaluksen tai moottorialuksen hyväksymiseksi kuljettamaan kiinteää kytkyettä ja 
hyväksynnän merkitsemiseksi yhteisön todistukseen tarkastuselimen on päätettävä, mitkä 
ryhmitelmät koeajetaan, ja suoritettava 5.02 artiklassa tarkoitetut koeajot ryhmitelmän tai 
ryhmitelmien kytkyeille, joita tarkastuselin pitää kaikkein epäsuotuisimpina. Kyseisen kytkyeen 
on täytettävä 5.02–5.10 artiklan vaatimukset. 
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 Tarkastuselimen on varmistettava, että kaikkien kytkyeen vesikulkuneuvojen kiinteä kytkentä 
säilyy 5 luvun mukaisen ohjailun aikana. 

2. Jos työnnettävissä tai rinnakkaisryhmitelmiin kuuluvissa vesikulkuneuvoissa on 1 kohdassa 
tarkoitettujen koeajojen aikana erityisiä laitteita, esimerkiksi ohjausjärjestelmä, 
käyttövoimayksiköitä tai ohjailuvälineitä taikka nivelliitoksia 5.02–5.10 artiklan vaatimusten 
täyttämiseksi, kytkyettä kuljettavan vesikulkuneuvon yhteisön todistukseen on merkittävä niiden 
vesikulkuneuvojen ryhmitelmä, asema, nimi ja virallinen numero, joilla käytettyjä 
erityislaitteita on. 

16.07 artikla 

Yhteisön todistuksen merkinnät 

1. Jos vesikulkuneuvo on tarkoitettu kytkyeen kuljettamiseen tai kuljettavaksi kytkyeessä, 
yhteisön todistuksessa on mainittava, että se on 16.01–16.06 artiklan vaatimusten mukainen. 

2. Kytkyeitä kuljettavien vesikulkuneuvojen yhteisön todistukseen on merkittävä seuraavat tiedot: 

a) hyväksytyt kytkyeet ja ryhmitelmät, 

b) kytkentätavat, 

c) suurimmat määritetyt kytkentävoimat ja 

d) tarvittaessa pitkittäisyhteyksien kytkentäköysien vähimmäisvetolujuus sekä köysien 
kierrosten määrä. 
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