
  

 
 

EUROOPAN PARLAMENTTI 
2004 2009 

Istuntoasiakirja 

C6-0091/2006 
1997/0335(COD) 

FI 
16/03/2006 

 

YHTEINEN KANTA 

 
Neuvoston 23 päivänä helmikuuta 2006 vahvistama yhteinen kanta Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiivin antamiseksi sisävesialusten teknisistä vaatimuksista ja direktiivin 
82/714/ETY kumoamisesta 
 
 
 
 
 
   Asiak  13274/1/2005 
   Lausumat 
   06207/2006 
   COM(2006)0126 

FI FI 





 

 
13274/1/05 REV 1  JEB/aj 207 
LIITE II DG C III   FI 

17 LUKU 

U I V A A  K A L U S T O 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  

17.01 artikla 

Yleistä 

Uivan kaluston rakentamiseen ja varusteluun sovelletaan 3, 7–14 ja 16 lukua. Uivan kaluston, jolla 
on oma käyttövoima, on lisäksi täytettävä 5 ja 6 luvun vaatimukset. Käyttövoimayksiköitä, jotka 
sallivat liikennöinnin vain lyhyillä matkoilla, ei katsota omaksi käyttövoimaksi. 

17.02 artikla 

Vapautukset 

1. Tarkastuselin voi myöntää vapautuksia seuraavista vaatimuksista: 

a) 3.03 artiklan 1 ja 2 kohtaa sovelletaan tarvittavin muutoksin; 

b) 7.02 artiklaa sovelletaan tarvittavin muutoksin; 

c) 12.02 artiklan 5 kohdan toisen virkkeen mukaiset suurimmat sallitut äänenpainetasot 
voidaan ylittää uivan kaluston työkoneiden käytön aikana, jos vesikulkuneuvossa ei yövytä 
käytön aikana; 

d) muista rakennetta, työlaitteita tai varustelua koskevista vaatimuksista voidaan myöntää 
vapautuksia, jos vastaava turvallisuus varmistetaan kussakin tapauksessa. 

2. Tarkastuselin voi jättää soveltamatta seuraavia vaatimuksia: 

a) Edellä 10.01 artiklan 1 kohtaa ei sovelleta, jos uiva kalusto voidaan sen käytön aikana 
ankkuroida turvallisesti työankkureilla tai paaluilla. Jos uivalla kalustolla on oma 
käyttövoima, sillä on kuitenkin oltava vähintään 10.01 artiklan 1 kohdan mukainen 
ankkuri, jolloin empiirinen kerroin k = 45 ja T = pienin korkeus. 
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b) Edellä olevan 12.02 artiklan 1 kohdan toinen virke, jos asuintilat voidaan valaista 
riittävällä sähkövalolla. 

3. Lisäksi sovelletaan seuraavaa: 

a) 8.08 artiklan 2 kohdan toisen virkkeen osalta tyhjennyspumpun on oltava 
moottorikäyttöinen; 

b) 8.10 artiklan 3 kohdan osalta työkoneiden käytön aikana melu saa 25 m:n säteellä uivan 
kaluston laidoituksesta ylittää arvon 65 dB(A); 

c) 10.03 artiklan 1 kohdan osalta vaaditaan lisäksi vähintään yksi käsisammutin, jos kannella 
on työkoneita, joita ei ole pysyvästi kiinnitetty vesikulkuneuvoon; 

d) 14.02 artiklan 2 kohdan osalta talouskäyttöön tarkoitettujen nestekaasulaitteiden lisäksi 
vesikulkuneuvossa saa olla myös muita nestekaasulaitteita. Kyseisten laitteiden ja niiden 
lisävarusteiden on oltava jonkin jäsenvaltion vaatimusten mukaisia. 

17.03 artikla 

Lisävaatimukset 

1. Uivissa kalustoissa, joissa on käytön aikana henkilöitä, on oltava yleishälytyslaite. 
Hälytyssignaalin on erotuttava selvästi muista merkeistä ja kuuluttava kaikissa asuintiloissa ja 
työtiloissa äänenpainetasolla, joka on vähintään 5 dB(A) korkeampi kuin paikallinen 
enimmäismelutaso. Hälytys on voitava laukaista ohjaushytistä ja tärkeimmistä työtiloista käsin. 

2. Työkoneiden on oltava riittävän lujia niihin kohdistuvaan kuormitukseen nähden ja täytettävä 
koneita koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä 22 päivänä kesäkuuta 1998 
annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 98/37/EY1 vaatimukset. 

3. Työkoneiden ja tarvittaessa niiden kiinnikkeiden on oltava riittävän vakaita (kaatumissuoja) ja 
lujia, jotta ne kestävät voimat, joita niihin kohdistuu uivan kaluston odotettavissa olevasta 
kallistumasta, viippauksesta ja liikkeistä johtuen. 

                                                 

1 EYVL L 207, 23.7.1998, direktiivi sellaisena kuin se on muutettuna direktiivillä 98/79/EY 
(EYVL L 331, 7.12.1998, s. 1). 
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4. Jos kuormia nostetaan nostolaitteilla, vakavuuden ja lujuuden mukainen suurin sallittu kuorma 
on merkittävä näkyvästi tauluihin, jotka on sijoitettava sekä kannelle että ohjauspaikoille. Jos 
nostovoimaa voidaan lisätä kytkemällä lisää kelluvaa kalustoa, sallitut arvot on ilmoitettava 
selvästi sekä ilman lisäkalustoa että sen huomioon ottaen. 

17.04 artikla 

Jäännösturvallisuusväli 

1. Tämän liitteen 1.01 artiklasta poiketen tässä luvussa jäännösturvallisuusvälillä tarkoitetaan 
pienintä pystysuoraa etäisyyttä vedenpinnasta uivan kaluston alimpaan kohtaan, jonka jälkeen 
se ei enää ole vesitiivis, ottaen huomioon 17.07 artiklan 4 kohdan mukaisista momenteista 
johtuvan viippauksen ja kallistuman. 

2. Jäännösturvallisuusväli on 17.07 artiklan 1 kohdan mukaisesti riittävä mille tahansa 
roiskevedenpitävälle ja säänkestävälle aukolle, jos se on vähintään 300 mm. 

3. Muiden kuin roiskevedenpitävien ja säätiiviiden aukkojen kohdalla jäännösturvallisuusvälin on 
oltava vähintään 400 mm. 

17.05 artikla 

Jäännösvaralaita 

1. Tämän liitteen 1.01 artiklasta poiketen tässä luvussa jäännösvaralaidalla tarkoitetaan pienintä 
pystysuoraa etäisyyttä vedenpinnasta kannen laidan yläreunaan, ottaen huomioon 17.07 artiklan 
4 kohdan mukaisista momenteista johtuvan viippauksen ja kallistuman. 

2. Jäännösvaralaita on 17.07 artiklan 1 kohdan mukaisesti riittävä, jos se on vähintään 300 mm. 

3. Jäännösvaralaitaa saa pienentää, jos voidaan osoittaa, että 17.08 artiklan vaatimukset täyttyvät. 

4. Jos kelluvan kaluston muoto eroaa merkittävästi ponttonimuodosta, kuten lieriömäisissä 
lautoissa tai lautoissa, joiden poikkileikkauksessa on enemmän kuin neljä sivua, tarkastuselin 
voi vaatia tai sallia 2 kohdasta poikkeavan jäännösvaralaidan. Tätä sovelletaan myös uivaan 
kalustoon, joka muodostuu useammista lautoista. 
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17.06 artikla 

Kallistuskoe 

1. Jäljempänä 17.07 ja 17.08 artiklan mukaisen vakavuuden osoittamisen on perustuttava 
asianmukaisesti suoritettuun kallistuskokeeseen. 

2. Jos kallistuskokeessa ei päästä riittäviin kallistuskulmiin tai jos kallistuskoe aiheuttaa 
kohtuuttomia teknisiä vaikeuksia, se voidaan korvata vesikulkuneuvon painopiste- ja 
painolaskelmilla. Painolaskelman tulos on tarkistettava syväysmittauksen avulla, jolloin erotus 
ei saa olla enempää kuin ± 5 prosenttia. 

17.07 artikla 

Vakavuuden osoittaminen 

1. Työkoneiden käytön ja ajon aikana ilmenevät kuormitukset huomioon ottaen on osoitettava, 
että jäännösvaralaita ja jäännösturvallisuusväli ovat riittävät. Tätä varten viippaus- ja 
kallistuskulmien summa ei saa olla suurempi kuin 10º, eikä lautan pohja saa nousta vedestä. 

2. Vakavuuden osoitukseen on sisällyttävä seuraavat tiedot ja asiakirjat: 

a) lauttojen ja työkoneiden mittapiirustukset ja niihin liittyvät yksityiskohtaiset tiedot, joita 
tarvitaan vakavuuden osoittamisessa, esimerkiksi säiliöiden tilavuus ja aluksen sisätilaan 
johtavat aukot; 

b) hydrostaattiset tiedot tai käyrät; 

c) staattisen vakavuuden oikaisevan momenttivarren käyrät, jos ne vaaditaan jäljempänä 
5 kohdan tai 17.08 artiklan mukaisesti; 

d) käyttöolojen kuvaus sekä vastaavat paino- ja painopistetiedot, mukaan luettuna kalusto 
tyhjänä ja kuljetuksen aikaisella varustetasolla; 

e) kallistus-, viippaus- ja oikaisumomenttien laskelma sekä tiedot viippaus- ja 
kallistuskulmista sekä vastaavista jäännösvaralaidasta ja jäännösturvallisuusvälistä; 

f) laskutulosten kooste sekä tiedot käyttö- ja enimmäiskuormitusrajoista. 
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3. Vakavuuden osoittamisen on perustuttava vähintään seuraaviin lastauksen oletusarvoihin: 

a) ruoppaajissa ruopattavan aineksen ominaistiheys: 

 – hiekka ja sora: 1,5 t/m3 

 – hyvin märkä hiekka: 2,0 t/m3 

 – maa-aines keskimäärin: 1,8 t/m3 

 – hiekan ja veden seos putkissa: 1,3 t/m3; 

b) kauharuoppaajissa a alakohdan arvoja on lisättävä 15 prosentilla; 

c) hydrauliruoppaajissa on otettava huomioon suurin mahdollinen nostovoima. 

4.1 Vakavuuden osoittamisessa on otettava huomioon momentit, jotka aiheutuvat: 

a) kuormituksesta; 

b) epäsymmetrisestä rakenteesta; 

c) tuulen paineesta; 

d) omalla käyttövoimallaan kulkevien uivien kalustojen kääntymisestä ajon aikana; 

e) tarvittaessa poikittaisvirtauksesta; 

f) painolastista ja varastoista; 

g) kansilasteista ja tarvittaessa lastista; 

h) vapaista nestepinnoista; 

i) hitausvoimista; 

jk) muista mekaanisista laitteista. 

 Momentit, jotka voivat vaikuttaa samanaikaisesti, on laskettava yhteen. 
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4.2 Tuulen paineen aiheuttama momentti saadaan seuraavan kaavan avulla: 







 +⋅⋅=

2
TlApcM WWW  [kNm] 

 jossa: 

c = muodosta riippuvainen vastuskerroin 

  Ristikoilla c = 1,2 ja levypalkeilla c = 1,6. Molempiin arvoihin sisältyy tuulenpuuskien 
vaikutus. 

  Tuulen voiman tartuntapinnaksi on katsottava ristikon ääriviivojen sisälle jäävä koko 
alue. 

pw = tuulen ominaispaine, joka on kaikissa tapauksissa 0,25 kN/m2 

A = aluksen sivutaso enimmäissyväystason yläpuolella (m²) 

lw = sivutason A keskipisteen etäisyys enimmäissyväyksestä (m). 

4.3 Omalla käyttövoimallaan toimivien uivien kalustojen 4.1 kohdan d alakohdan mukaisen 
kääntymisestä ajon aikana aiheutuvien momenttien laskemisessa on käytettävä 15.03 artiklan 
6 kohdassa olevaa kaavaa. 

4.4 Edellä 4.1 kohdan e alakohdan mukainen poikittaisvirtauksen aiheuttama momentti on otettava 
huomioon vain, jos uiva kalusto on käytön aikana ankkuroituna tai kiinnitettynä poikittain 
virtaavaan veteen nähden. 

4.5 Edellä 4.1 kohdan f alakohdan mukaisen nestemäisen painolastin ja nestemäisten varastojen 
aiheuttamien momenttien laskennassa on määritettävä vakavuuden kannalta epäedullisin 
säiliöiden täyttöaste ja lisättävä kyseinen momentti laskelmaan. 

4.6 Hitausvoimien aiheuttama 4.1 kohdan i alakohdan mukainen momentti on otettava 
asianmukaisesti huomioon, jos lastin ja työkoneiden liikkumisen voidaan odottaa vaikuttavan 
vakavuuteen. 
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5. Pystysivuseinäisten lauttojen oikaisumomentit voidaan laskea seuraavan kaavan avulla: 

[ ]kNmsinMGD10Ma ϕ⋅⋅⋅=  

 jossa: 

MG  = vaihtokeskuskorkeus (m) 

ϕ  = kallistuskulma (º). 

 Kaavaa on sovellettava 10º:n kallistuskulmaan tai siihen kallistuskulmaan asti, jossa kannen 
reuna joutuu veden alle tai jossa pohjan reuna nousee vedestä, sen mukaan, kumpi kulma on 
pienempi. Vinoihin sivuseiniin voidaan soveltaa kaavaa 5º:n kallistuskulmaan asti. Myös 3 ja 
4 kohdan raja-arvoja on sovellettava. 

 Jos lautan tai lauttojen erityinen muoto estää tällaisen yksinkertaistamisen, on esitettävä 
2 kohdan c alakohdan mukaiset oikaisevan momenttivarren käyrät. 

17.08 artikla 

Vakavuuden osoittaminen pienennetyllä jäännösvaralaidalla 

Jos käytetään 17.05 artiklan 3 kohdan mukaista pienennettyä jäännösvaralaitaa, on kaikissa 
käyttöoloissa osoitettava, että: 

a) vapaista nestepinnoista johtuvan korjauksen jälkeen vaihtokeskuskorkeus on vähintään 
0,15 m; 

b) kallistuskulmissa 0º–30º oikaiseva momenttivarsi on vähintään 

h = 0,30 - 0,28 . ϕn [m] 

 ϕ n  = kallistuskulma, josta alkaen oikaisevan momenttivarren käyrällä on negatiivinen 
arvo (vakavuusalue). Se ei saa olla pienempi kuin 20º tai 0,35 rad, ja kaavassa se 
saa olla enintään 30º tai 0,52 rad, jolloin radiaani (rad) (1º = 0,01745 rad) on ϕ n :n 
yksikkö; 
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c) viippaus- ja kallistuskulmien summa ei ole suurempi kuin 10º; 

d) jäännösturvallisuusväli on 17.04 artiklan mukainen; 

e) jäännösvaralaita on vähintään 0,05 m; 

f) kallistuskulmissa 0º–30º oikaiseva jäännösmomenttivarsi on vähintään 

h = 0,20 - 0,23 . ϕn [m] 

 jolloin ϕ n  on kallistuskulma, josta alkaen oikaisevan momenttivarren käyrällä on 
negatiivinen arvo; kaavassa se saa olla enintään 30º tai 0,52 rad. 

 Oikaisevalla jäännösmomenttivarrella tarkoitetaan 0º:n ja 30º:n kallistuksen välillä olevaa 
suurinta eroa oikaisevan momenttivarren käyrän ja kallistavan momenttivarren käyrän 
välillä. Jos aluksen sisätilaan johtava aukko joutuu veteen kallistuskulmassa, joka on 
pienempi kuin varsikäyrien välinen suurin ero, on otettava huomioon kyseistä 
kallistuskulmaa vastaava momenttivarsi. 

17.09 artikla 

Syväysmerkit ja syväysasteikot 

Syväysmerkit ja syväysasteikot on kiinnitettävä 4.04 ja 4.06 artiklan mukaisesti. 

17.10 artikla 

Uiva kalusto, jonka vakavuutta ei ole osoitettu 

1. Edellä olevia 17.04–17.08 artiklaa voidaan jättää soveltamatta uivaan kalustoon, jos: 

a) sen työkoneet eivät voi mitenkään muuttaa sen kallistusta tai viippausta, ja 

b) painopisteen siirtyminen voidaan kaikella todennäköisyydellä sulkea pois. 

2. Kuitenkin 

a) enimmäislastissa olevan aluksen turvallisuusvälin on oltava vähintään 300 mm ja 
varalaidan vähintään 150 mm; 

b) muiden kuin roiskevedenpitävästi ja säänkestävästi suljettavien aukkojen turvallisuusvälin 
on oltava vähintään 500 mm. 
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18 LUKU 

T Y Ö 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  

18.01 artikla 

Käyttöedellytykset 

Alukset, jotka on liitteessä V olevassa I tai II osassa säädetyssä yhteisön todistuksessa ilmoitettu 
työaluksiksi, saavat kulkea työmaiden ulkopuolella vain ilman lastia. Tämä rajoitus on merkittävä 
yhteisön todistukseen. 

Tätä varten työaluksilla on oltava toimivaltaisen viranomaisen myöntämä todistus, jossa mainitaan 
sen töiden kesto ja työmaan maantieteelliset rajat, jolla alusta saa käyttää. 

18.02 artikla 

II osan soveltaminen 

Jos tässä luvussa ei muuta säädetä, työalusten rakenteen ja varustelun on oltava II osan 3–14 luvun 
mukaisia. 

18.03 artikla 

Poikkeukset 

1. a) Edellä 3.03 artiklan 1 kohtaa sovelletaan tarvittavin muutoksin. 

b) Edellä olevia 5 ja 6 lukua sovelletaan tarvittavin muutoksin, jos vesikulkuneuvolla on oma 
käyttövoima. 

c) 10.02 artiklan 2 kohdan a ja b alakohtaa sovelletaan tarvittavin muutoksin. 

d) Tarkastuselin voi myöntää vapautuksia muista rakennetta, järjestelyä ja varustelua 
koskevista vaatimuksista, jos kussakin tapauksessa osoitetaan vastaava turvallisuus. 
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2. Tarkastuselin voi jättää soveltamatta seuraavia säännöksiä: 

a) 8.08 artiklan 2–8 kohta, jos aluksella ei tarvita miehistöä; 

b) 10.01 artiklan 1 ja 3 kohta, jos työalus voidaan ankkuroida turvallisesti työankkureilla tai 
paaluilla. Työaluksissa, joilla on oma käyttövoima, on kuitenkin oltava yksi 10.01 artiklan 
1 kohdan vaatimusten mukainen ankkuri, jolloin kerroin k = 45 ja T = pienin korkeus; 

c) 10.02 artiklan 1 kohdan c alakohta, jos työaluksella ei ole omaa käyttövoimaa. 

18.04 artikla 

Turvallisuusväli ja varalaita 

1. Jos työalusta käytetään ruoppaajan apuproomuna tai palkoproomuna, ruumatilan ulkopuolisen 
turvallisuusvälin on oltava vähintään 300 mm ja varalaidan vähintään 150 mm. Tarkastuselin 
voi sallia pienemmän varalaidan, jos laskelmilla voidaan osoittaa, että vakavuus on riittävä 
lastille, jonka ominaistiheys on 1,5 t/m3, ja että mikään kannen sivu ei joudu veteen. 
Nestemäisen lastin vaikutus on otettava huomioon. 

2. Työaluksiin, jotka eivät kuulu 1 kohdan soveltamisalaan, sovelletaan tarvittavin muutoksin 
4.01 ja 4.02 artiklaa. Tarkastuselin voi määrittää turvallisuusvälille ja varalaidalle edellisestä 
poikkeavia arvoja. 

18.05 artikla 

Laivaveneet 

Työaluksissa ei tarvitse olla laivaveneitä, jos 
a) niillä ei ole omaa käyttövoimaa tai 

b) laivavene on käytettävissä muualla työmaalla. 

Tämä poikkeus on merkittävä yhteisön todistukseen. 
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19 LUKU 

H I S T O R I A L L I S I 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  

(ei tekstiä) 
 

19 a LUKU 

K A N A V A P R O O M U J 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  

(ei tekstiä) 
 

19 b 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  
L I I K E N N Ö I V Ä T  V Y Ö H Y K K E E N  4  V E S I V Ä Y L I L L Ä  

19 b.01 artikla 

4 luvun soveltaminen 

1. Edellä 4.01 artiklan 1 ja 2 kohdasta poiketen vyöhykkeen 4 vesiväylillä liikennöivien 
vesikulkuneuvojen ovien ja muiden aukkojen, ruuman luukkuja lukuun ottamatta 
turvallisuusväliä pienennetään seuraavasti: 

a) aukot, jotka voidaan sulkea roiskevedenpitävästi ja säänkestävästi: 150 mm; 

b) aukot, joita ei voida sulkea roiskevedenpitävästi ja säänkestävästi: 200 mm. 

2. Edellä olevasta 4.02 artiklasta poiketen vyöhykkeen 4 vesiväylillä liikennöivien 
vesikulkuneuvojen vähimmäisvaralaidan on oltava 0 mm, jos turvallisuusväli on 1 kohdan 
mukainen. 
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20 LUKU 

M E R I 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  

(ei tekstiä) 
 

21 LUKU 

H U V I 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  

21.01 artikla 

Yleistä 

Huvialusten rakenteeseen ja varusteluun sovelletaan vain 21.02 ja 21.03 artiklaa. 

21.02 artikla 

II osan soveltaminen 

1. Huvialusten on oltava seuraavien vaatimusten mukaisia: 

a) 3 luvun seuraavat säännökset: 

 3.01 artikla, 3.02 artiklan 1 kohdan a alakohta ja 2 kohta, 3.03 artiklan 1 kohdan a alakohta 
ja 6 kohta ja 3.04 artiklan 1 kohta; 

b) 5 luku; 

c) 6 luvun seuraavat säännökset: 

 6.01 artiklan 1 kohta ja 6.08 artikla; 



 

 
13274/1/05 REV 1  JEB/aj 219 
LIITE II DG C III   FI 

d) 7 luvun seuraavat säännökset: 

 7.01 artiklan 1 ja 2 kohta, 7.02 artikla, 7.03 artiklan 1 ja 2 kohta, 7.04 artiklan 1 kohta, 
7.05 artiklan 2 kohta ja 7.13 artikla, jos aluksen ohjaushytti on suunniteltu yhden henkilön 
suorittamaa tutkaohjausta varten; 

e) 8 luvun seuraavat säännökset: 

 8.01 artiklan 1 ja 2 kohta, 8.02 artiklan 1 ja 2 kohta, 8.03 artiklan 1 ja 3 kohta, 8.04 artikla, 
8.05 artiklan 1–10 ja 13 kohta, 8.08 artiklan 1, 2, 5, 7 ja 10 kohta, 8.09 artiklan 1 kohta ja 
8.10 artikla; 

f) 9 luvun seuraavat säännökset: 

 9.01 artiklan 1 kohta tarvittavin muutoksin; 

g) 10 luvun seuraavat säännökset: 

 10.01 artiklan 2, 3 ja 5–14 kohta, 10.02 artiklan 1 kohdan a–c alakohta ja 2 kohdan a ja  
e–h alakohta, 10.03 artiklan 1 kohdan a, b ja d alakohta: aluksella on kuitenkin oltava 
vähintään kaksi sammutinta; 10.03 artiklan 2–6 kohta, 10.03 a artikla, 10.03 b artikla ja 
10.05 artikla; 

h) 13 luku; 

i) 14 luku. 

2. Huvialusten, jotka kuuluvat  huviveneitä koskevien jäsenvaltioiden lakien, asetusten ja 
hallinnollisten määräysten lähentämisestä 16 päivänä kesäkuuta 1994 annetun Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiivin 94/25/EY1 soveltamisalaan, ensimmäinen tarkastus ja 
määräaikaistarkastukset koskevat vain seuraavia: 

a) 6.08 artikla, jos aluksessa on kääntymisnopeuden osoitin; 

b) 7.01 artiklan 2 kohta, 7.02 artikla, 7.03 artiklan 1 kohta ja 7.13 artikla, jos aluksen 
ohjaushytti on suunniteltu yhden henkilön suorittamaa tutkaohjausta varten; 

                                                 
1 EYVL L 164, 30.6.1994, s. 15, direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella 

(EY) N:o 1882/2003. 



 

 
13274/1/05 REV 1  JEB/aj 220 
LIITE II DG C III   FI 

c) 8.01 artiklan 2 kohta, 8.02 artiklan 1 kohta, 8.03 artiklan 3 kohta, 8,05 artiklan 5 kohta, 
8.08 artiklan 2 kohta ja 8.10 artikla; 

d) 10.01 artiklan 2, 3, 6 ja 14 kohta, 10.02 artiklan 1 kohdan b ja c alakohta ja 2 kohdan a ja 
e–h alakohta, 10.03 artiklan 1 kohdan b ja d alakohta ja 2–6 kohta sekä 10.05 artikla; 

e) 13 luku; 

f) 14 luvun seuraavat säännökset: 

aa) 14.12 artikla; 

bb) 14.13 artikla: nestekaasulaitteiston käyttöönottoon liittyvä hyväksymistarkastus on 
suoritettava direktiivin 94/25/EY vaatimusten mukaisesti, ja tarkastuselimelle on 
toimitettava hyväksymiskertomus; 

cc) 14.14 ja 14.15 artikla: nestekaasulaitteiston on oltava direktiivin 94/25/EY 
vaatimusten mukainen; 

dd) 14 luku kokonaisuudessaan, jos nestekaasulaitteisto asennetaan huvialuksen 
markkinoille saattamisen jälkeen. 

21.03 artikla 

(ei tekstiä) 
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22 LUKU 

K O N T T I A L U S T E N  V A K A V U U S  

22.01 artikla 

Yleistä 

1. Tämän luvun säännöksiä sovelletaan konttialuksiin, jos vakavuusasiakirjoja edellytetään 
jäsenvaltioissa sovellettavien voimassa olevien merenkulkuviranomaisen säännösten 
mukaisesti. 

 Tarkastuselimen on tarkastettava vakavuusasiakirjat tai annettava ne muualla tarkastettaviksi ja 
leimattava ne asianmukaisesti. 

2. Vakavuusasiakirjoissa on oltava perämiehelle ymmärrettävässä muodossa tiedot aluksen 
vakavuudesta kunkin lastitilanteen osalta. 

 Vakavuusasiakirjoissa on oltava vähintään seuraavat: 

a) tiedot sallituista vakavuuskertoimista, sallitut KG -arvot tai sallitut lastin 
painopistekorkeudet; 

b) tiedot tiloista, jotka voidaan täyttää painolastivedellä; 

c) vakavuusvalvonnan lomakkeet; 

d) käyttöohjeet tai esimerkkilaskelma perämiehen käyttöön. 

3. Jos alus voi kuljettaa kontteja joko kiinnittämättöminä tai kiinnitettyinä, vakavuuden 
osoittamiseen on käytettävä erillisiä laskentamenetelmiä kiinnittämättömien ja kiinnitettyjen 
konttilastien kuljetusta varten. 

4. Konttilasti katsotaan kiinnitetyksi vain, jos jokainen yksittäinen kontti on liitetty kontin 
ohjaimilla tai kiinnitysvälineillä lujasti aluksen runkoon, eivätkä ne pääse liikkumaan matkan 
aikana. 
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22.02 artikla 

Irtokontteja kuljettavien alusten vakavuuden osoittamisessa käytettävät raja-arvot ja 
laskentamenettely 

1. Kuljetettaessa kiinnittämättömiä kontteja kaikissa aluksen vakavuuden laskentamenetelmissä 
on käytettävä seuraavia raja-arvoja: 

a) Vaihtokeskuskorkeus MG  ei saa olla alle 1,00 m. 

b) Aluksen kääntymisen aiheuttaman keskipakovoiman, tuulen paineen ja vapaiden 
nestepintojen yhtäaikaisen vaikutuksen alaisena kallistuskulma ei saa olla yli 5º ja kannen 
reuna ei saa joutua veden alle. 

c) Aluksen kääntymisen aiheuttaman keskipakovoiman aiheuttama kallistava momenttivarsi 
saadaan seuraavan kaavan avulla: 







 −⋅⋅=

2
T'KG

L
vch

WL

2

KZKZ  [m] 

 jossa: 

 cKZ  = parametri (cKZ = 0,04) [s2/m] 

 v  = aluksen suurin nopeus suhteessa veteen [m/s] 

 KG  = lastatun aluksen painopisteen korkeus perusviivan yläpuolella [m] 

 T'  = lastatun aluksen syväys [m]. 
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d) Tuulen paineen aiheuttama kallistava momenttivarsi saadaan seuraavan kaavan avulla: 







 +⋅⋅=

2
T'l

D'
A'ch WKWKW  [m] 

 jossa: 

 cKW  = parametri (cKZ = 0,025) [t/m2] 

 A'  = lastatun aluksen sivutaso vastaavan syväystason yläpuolella [m²] 

 D'  = lastatun aluksen uppouma [t] 

 lW  sivutason A' painopisteen korkeus vastaavan syväystason yläpuolella [m] 

 T'  = lastatun aluksen syväys [m]. 

e) Lastiruuman tai kaksoispohjan sade- ja jäännösveden vapaiden pintojen aiheuttama 
kallistava momenttivarsi saadaan seuraavan kaavan avulla: 

( )( )∑ −⋅⋅⋅= b0,55blb
D'

c
h KfO

KfO  [m] 

 jossa: 

 cKfO  = parametri (cKfO = 0,015) [t/m2] 

 b  = kyseisen lastiruuman tai lastiruuman osan leveys [m] * 

 l  = kyseisen lastiruuman tai lastiruuman osan pituus [m] * 

 D'  = lastatun aluksen uppouma [t]. 

f) Kunkin lastitilanteen osalta on otettava huomioon myös puolillaan olevat varastot 
polttoainetta ja makeaa vettä. 

                                                 
* Lastiruuman tilat, joissa on veden kanssa kosketuksiin joutuvia vapaita pintoja, ovat tulosta 

pitkittäis- tai poikittaissuuntaisesta vesitiiviistä osastoimisesta, jolla muodostetaan itsenäisiä 
tiloja. 
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2. Kiinnittämättömiä kontteja kuljettavan aluksen vakavuus on riittävä, jos todellinen KG  on 
sama tai pienempi kuin zulKG , joka lasketaan kaavan mukaan. zulKG  on laskettava eri 
uppoumissa koko syväysalueella. 

a) 
1Z

2F
B

hh
2

TZ
2F

B
KM

KG
WL

KfOKW
mWL

zul

+⋅







 −−⋅⋅+

=  [m] 

 
2F

BWL :n arvo ei saa olla pienempi kuin 11,5 (11.5 = 1/tan5°). 

b)  1,00KMKG zul −=  [m] 

 Pienempi zulKG -arvo, joka on saatu a tai b kaavan mukaan, on ratkaiseva. 

 Kaavoissa: 

zulKG  = lastatun aluksen painopisteen suurin sallittu korkeus perusviivan yläpuolella [m] 

KM  perusviivan yläpuolella olevan vaihtokeskuksen korkeus [m] 3 kohdan likiarvokaavan 
mukaisesti 

F   = kulloinenkin todellinen varalaita 1/2 L:ssa [m] 

Z   = kääntymisestä johtuvan keskipakovoiman parametri 

( )
WL

2

WL

2

L
v0,04

L1,259,81
v0,7Z ⋅=
⋅⋅

⋅
=  [-] 

v   = aluksen suurin nopeus suhteessa veteen [m/s] 

Tm   = kulloinenkin keskisyväys [m] 

hKW  = sivutuulen paineen aiheuttama kallistava momenttivarsi 1 kohdan d alakohdan 
mukaisesti [m] 

hKfO = vapaiden nestepintojen aiheuttamien kallistavien momenttivarsien summa 
1 kohdan e alakohdan mukaisesti [m]. 
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3. Likiarvokaava KM :lle 

 Jos käytettävissä ei ole hydrostaattisia käyriä, 2 kohdan ja 22.03 artiklan 2 kohdan mukainen 
KM -arvo voidaan laskea seuraavien kaavojen avulla: 

a) ponttoninmuotoisille aluksille 

2
T

T
H
T12,5

B
KM m

m
m

2
WL +

⋅





 −

=  [m] 

b) muille aluksille 

2
T

T
H
T

1,212,7

B
KM m

m
m

2
WL +

⋅





 ⋅−

=  [m] 

22.03 artikla 

Kiinnitettyjä kontteja kuljettavien alusten vakavuuden osoittamisessa käytettävät raja-arvot ja 
laskentamenettely 

1. Kuljetettaessa kiinnitettyjä kontteja kaikissa aluksen vakavuuden laskentamenetelmissä on 
käytettävä seuraavia raja-arvoja: 

a) Vaihtokeskuskorkeus MG  ei saa olla alle 0,50 m. 

b) Mikään rungossa oleva aukko ei saa joutua veden alle aluksen kääntymisen aiheuttaman 
keskipakovoiman, tuulen paineen ja vapaiden nestepintojen yhtäaikaisen vaikutuksen 
tuloksena. 

c) Aluksen kääntymisen aiheuttaman keskipakovoiman, tuulen paineen ja vapaiden 
nestepintojen aiheuttamat kallistavat momenttivarret on määritettävä 22.02 artiklan 
1 kohdan c–e alakohdassa tarkoitettujen kaavojen avulla. 

d) Kunkin lastitilanteen osalta on otettava huomioon myös puolillaan olevat varastot 
polttoainetta ja makeaa vettä. 
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2. Kiinnitettyjä kontteja kuljettavan aluksen vakavuus on riittävä, jos todellinen KG  on sama tai 
pienempi kuin kaavan avulla saatu zulKG , joka on laskettu eri uppoumissa koko 
syväysalueella. 

a) 
1Z

F'
B

0,75

hh
2

TZ
F'

B
0,75

F'
F1,51

2
iIKM

KG
WL

KfOKW
mWL

zul

+⋅⋅







 −−⋅+






 −

∀
−

−
=  [m] 

 
F'

BWL :n arvo ei saa olla pienempi kuin 6,6, ja 

 





 −⋅

∀
−

F'
F1,51

2
iI :n arvo ei saa olla pienempi kuin 0. 

b) 0,50KMKGzul −=  [m] 

 Pienempi zulKG -arvo, joka on saatu a tai b alakohdan kaavan mukaan, on ratkaiseva. 

 Aiemmin määriteltyjen arvojen lisäksi kaavoissa: 

I = vesiviivan alueen poikittaissuuntainen hitausmomentti kohdassa Tm [m4] (likiarvokaava 
katso 3 kohta) 

i = perusviivan suuntaisen vesiviivan alueen poikittaissuuntainen hitausmomentti 
korkeudessa 

 'F
3
2Tm +  [m4] 

∀ = aluksen uppouma kohdassa Tm [m3] 

F' = ihanteellinen varalaita F' = H' - Tm [m] tai 
b2

Ba
F' WL

⋅
⋅

= [m], jolloin pienempi arvo on 

ratkaiseva 

a = pystysuora etäisyys kallistuksessa ensimmäisenä veden alle joutuvan aukon alareunan ja 
pystyssä olevan aluksen vesiviivan välillä [m] 

b = saman aukon etäisyys aluksen keskikohdasta [m] 

H' ihanteellinen sivukorkeus 
WLBL0,9

qHH'
⋅⋅

+=  [m] 
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q = kansirakennuksien, luukkujen, laatikoiden ja muiden enintään 1,0 m yli H:n korkeiden 
tai alimpaan kyseisessä tilavuudessa olevaan aukkoon yltävien kansirakenteiden tilavuuden 
summa; pienempi arvo on ratkaiseva. Tilavuusosia, jotka ovat 0,05 L:n säteellä aluksen 
ulkoreunoista, ei oteta huomioon [m3]. 

3. Likiarvokaava I:lle 

 Jos käytettävissä ei ole hydrostaattisia käyriä, vesiviivan alueen poikittaissuuntaisen 
hitausmomentin arvo voidaan laskea seuraavien likiarvokaavojen avulla: 

a) ponttoninmuotoisille aluksille 

m
m

2
WL

T
H
T

12,5

B
I

⋅





 −

∀⋅
=  [m4] 

b) muille aluksille 

m
m

2
WL

T
H
T

2,112,7

B
I

⋅





 ⋅−

∀⋅
=  [m4] 

22.04 artikla 

Aluksen vakavuuden arviointimenettely 

Vakavuuden arviointimenettely voidaan määritellä 22.01 artiklan 2 kohdan mukaisissa asiakirjoissa. 
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22 a 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 I D E N  P I T U U S  
O N  Y L I  1 1 0  M  

22 a.01 artikla 

I osan soveltaminen 

Vesikulkuneuvon omistajan tai tämän edustajan on 2.03 artiklan 3 kohdan vaatimusten lisäksi 
annettava ennen yli 110 m pitkän vesikulkuneuvon, merialuksia lukuun ottamatta, rakennustöiden 
aloittamista (uuden aluksen rakentamista tai käytössä olevan aluksen pidennystä) ilmoitus sille 
tarkastuselimelle, joka myöhemmin myöntää todistuksen. Kyseisen tarkastuselimen on suoritettava 
tarkastuksia rakennusvaiheen aikana. Rakennusvaiheen tarkastuksista voidaan luopua, jos ennen 
rakentamisen aloittamista esitetään todistus, jossa hyväksytty luokituslaitos vakuuttaa valvovansa 
rakentamista. 

22 a.02 artikla 

II osan soveltaminen 

Yli 110 m pitkiin aluksiin sovelletaan II osan lisäksi 22 a.03–22 a.05 artiklaa. 

22 a.03 artikla 

Lujuus 

Edellä 3.02 artiklan 1 kohdan a alakohdassa tarkoitettu rungon riittävä lujuus (pitkittäis- ja 
poikittaislujuus sekä paikallinen lujuus) on osoitettava hyväksytyn luokituslaitoksen antamalla 
todistuksella. 

22 a.04 artikla 

Kelluvuus ja vakavuus 

1. Yli 110 m pitkiin aluksiin, matkustaja-aluksia lukuun ottamatta, sovelletaan 2–9 kohtaa. 
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2. Riittävä vakavuus sekä vakavuus vaurion jälkeen on osoitettava epäedullisimmassa 
lastitilanteessa. 

 Vakavuuslaskelman perusarvot eli aluksen kevytpaino ja painopisteen sijainti on määritettävä 

– joko kallistuskokeen avulla tai 

– yksityiskohtaisen paino- ja momenttilaskelman avulla. Tällöin aluksen kevytpaino on 
varmistettava tarkistamalla syväys. Sallittu poikkeama painolaskelman tuloksen ja 
syväysmittausten perusteella saadun uppouman välillä on +/- 5 prosenttia. 

3. Täyteen lastatun vesikulkuneuvon kelluvuus vaurion jälkeen on osoitettava. 

 Tätä varten riittävä vakavuus on osoitettava laskelmin vedentulon kriittisten välivaiheiden ja 
loppuvaiheen osalta. Toimivaltaiset viranomaiset voivat hyväksyä välivaiheiden aikana 
esiintyvät negatiiviset vakavuusarvot, jos vakavuuden osoitetaan olevan riittävä seuraavien 
välivaiheiden aikana. 

4. Vahingoittuneen aluksen osalta on huomioitava seuraavat oletukset: 

a) Aluksen sivulla olevan vaurion laajuus: 

 pitkittäissuunnassa : vähintään 0,10 L, 

 poikittaissuunnassa : 0,59 m, 

 pystysuunnassa : perusviivasta ylöspäin ilman rajaa. 

b) Aluksen pohjassa olevan vaurion laajuus: 

 pitkittäissuunnassa : vähintään 0,10 L, 

 poikittaissuunnassa : 3,00 m, 

 pystysuunnassa : perusviivasta 0,39 m ylöspäin, lukuun ottamatta öljysumppua. 

c) Kaikkia vaurioalueeseen kuuluvia laipioita on pidettävä vaurioituneina, minkä vuoksi 
osastoiminen on tehtävä niin, että alus on kellumiskykyinen silloinkin, kun kahteen tai 
useampaan peräkkäiseen osastoon pääsee vettä. 

 Pääkonehuoneen osalta on otettava huomioon vain yhden osaston täyttymisen kestämistä 
koskeva vaatimus, toisin sanoen konehuoneen päätylaipioita on pidettävä 
vahingoittumattomina. 

 Pohjavaurioissa myös toisiinsa nähden poikittain sijaitsevat vierekkäiset osastot on 
katsottava veden täyttämiksi. 
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d) Täyttymä 

 Täyttymän oletetaan olevan 95 prosenttia. 

 Tästä oletusarvosta poiketen täyttymän oletetaan olevan: 

 – konehuoneissa ja toimintatiloissa: 85 % 

 – kaksoispohjissa, polttoainesäiliöissä, painolastisäiliöissä jne. riippuen siitä, onko 
niiden käyttötarkoituksensa mukaisesti oletettava olevan täysiä vai tyhjiä 
enimmäissyväystasolla uivan aluksen kannalta: 0 tai 95 %. 

 Jos laskelma osoittaa, että jonkin osaston keskimääräinen täyttymä on tätä pienempi, 
voidaan käyttää laskelman mukaista arvoa. 

e) Muiden kuin vesitiiviisti suljettavien aukkojen (esimerkiksi ovien, ikkunoiden ja 
kulkuluukkujen) alareunan on vedentulon loppuvaiheessa oltava vähintään 100 mm 
vahingoittuneen vesiviivan yläpuolella. 

5. Vakavuus vaurion jälkeen on riittävä, jos 4 kohdan oletusten perusteella 

a) vedentulon loppuvaiheessa jäljelle jää vähintään 100 mm:n turvallisuusväli ja aluksen 
kallistuskulma on enintään 5°, tai 

b) ADNR-säännön 9 osassa kuvatun menetelmän mukaisen vuotovakavuuslaskelman tulos on 
positiivinen. 

6. Jos aluksessa on epäsymmetrisen vuodon vähentämiseksi aukkoja vuotoveden johtamiseksi 
poikittaissuuntaan tai alaspäin, vedentulon tasaaminen saa kestää enintään 15 minuuttia, jos 
vuotovakavuusarvojen on vuodon välivaiheissa todettu olevan riittäviä. 

7. Jos aukot, joiden kautta myös vahingoittumattomat osastot voivat täyttyä vedellä, voidaan 
sulkea vesitiiviisti, sulkulaitteet on merkittävä niiden käyttöohjeiden mukaisesti. 

8. Vakavuus katsotaan 2–5 kohdan mukaisesti laskelmin osoitetuksi, jos ADNR-säännön 9 osassa 
kuvatun menetelmän mukaisen vuotovakavuuslaskelman tulos on positiivinen. 

9. Enimmäissyväystaso on määriteltävä uudelleen, jos 2 tai 3 kohdan vaatimusten täyttäminen sitä 
edellyttää. 
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22 a.05 artikla 

Lisävaatimukset 

1. Yli 110 m pitkien vesikulkuneuvojen on oltava seuraavien vaatimusten mukaisia: 

a) Niissä on oltava monipotkurinen käyttövoimajärjestelmä, jossa on vähintään kaksi 
toisistaan riippumatonta, yhtä tehokasta moottoria ja ohjaushytistä ohjattava keulapotkuri, 
joka toimii myös vesikulkuneuvon ollessa tyhjä, tai 

 niissä on oltava yksipotkurinen käyttövoimajärjestelmä ja ohjaushytistä ohjattava, omalla 
virransyöttöjärjestelmällä varustettu keulapotkuri, joka toimii myös vesikulkuneuvon 
ollessa tyhjä ja jonka avulla alus voi itsenäisesti jatkaa kulkuaan pääasiallisen 
käyttövoimajärjestelmän rikkoutuessa. 

b) Niissä on oltava 7.06 artiklan 1 kohdan mukainen tutkaohjauslaite, jossa on 
kääntymisnopeuden osoitin. 

c) Niissä on oltava 8.08 artiklan mukainen kiinteä tyhjennyspumppujärjestelmä. 

d) Niiden on täytettävä 23.09 artiklan 1.1 kohdan vaatimukset. 

2. Jos yli 110 m pitkät alukset, matkustaja-aluksia lukuun ottamatta, täyttävät 1 kohdan 
vaatimusten lisäksi seuraavat vaatimukset: 

a) Ne voidaan onnettomuustilanteessa erottaa aluksen keskikolmanneksen kohdalta raskasta 
pelastuskalustoa käyttämättä, ja aluksen erotetut osat pysyvät pinnalla erottamisen jälkeen. 

b) Niillä on aluksella säilytettävä ja hyväksytyn luokituslaitoksen antama todistus aluksen eri 
osien kelluvuudesta, viippausasennosta ja vakavuudesta, ja todistuksessa mainitaan 
lastausaste, jonka jälkeen osien kelluvuutta ei enää voida taata. 

c) Ne on rakennettu kaksoispohjaisiksi aluksiksi ADNR-säännön mukaisesti, jolloin 
moottorialuksiin sovelletaan ADNR-säännön 9 osan 9.1.0.91–9.1.0.95 kohtaa ja 
säiliöaluksiin sen 9.3.2.11.7 ja 9.3.2.13–9.3.2.15 kohtaa. 

d) Niissä on 1 kohdan a alakohdan ensimmäisen lauseen mukainen monipotkurinen 
käyttövoimajärjestelmä, 

 yhteisön todistuksen 52 kohtaan on merkittävä, että ne ovat kaikkien a–d alakohdan 
vaatimusten mukaisia. 
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3. Jos yli 110 m pitkät matkustaja-alukset täyttävät 1 kohdan vaatimusten lisäksi seuraavat 
vaatimukset: 

a) Ne on rakennettu tai niiden rakennetta on muunnettu korkeimpaan luokkaansa hyväksytyn 
luokituslaitoksen valvonnassa, jolloin vaatimustenmukaisuus on osoitettava 
luokituslaitoksen antamalla todistuksella, vaikka nykyisen luokan säilyttämistä ei 
edellytetä. 

b) Joko 

 niissä on oltava vähintään 600 mm korkea kaksoispohja ja osastointi sen varmistamiseksi, 
että vuodon sattuessa kahdessa vierekkäisessä vesitiiviissä osastossa alus ei vajoa 
upporajaa syvemmälle ja että jäännösturvallisuusväli on vähintään 100 mm 

 tai 

 niissä on oltava vähintään 600 mm korkea kaksoispohja ja kaksoisrunko, jossa aluksen 
sivulaidoituksen ja pitkittäislaipion välinen etäisyys on vähintään 800 mm. 

c) Niissä on oltava monipotkurinen käyttövoimajärjestelmä, jossa on vähintään kaksi 
toisistaan riippumatonta, yhtä tehokasta moottoria ja ohjaushytistä ohjattava 
keulapotkurijärjestelmä, joka toimii sekä pitkittäis- että poikittaissuunnassa. 

d) Peräankkuria voidaan käyttää suoraan ohjaushytistä käsin, 

 yhteisön todistuksen 52 kohtaan on merkittävä, että ne ovat kaikkien a–d alakohdan 
vaatimusten mukaisia. 

22 a.06 artikla 

IV osan soveltaminen aluksen rakenteen muutoksiin 

Tarkastuselin voi soveltaa 24 lukua aluksiin, joiden rakenne muutetaan yli 110 m pitkäksi, vain 
komitean erityisten suositusten perusteella. 
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22 b LUKU 

S U U R N O P E U S 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  

22 b.01 artikla 

Yleistä 

1. Suurnopeusaluksia ei saa rakentaa risteilyaluksiksi. 

2. Seuraavat laitteet ovat kiellettyjä suurnopeusaluksilla: 

a) 13.02 artiklassa tarkoitetut sydänlangalla varustetut polttimet; 

b) 13.03 ja 13.04 artiklassa tarkoitetut höyrystyspolttimella varustetut öljylämmitysuunit; 

c) 13.07 artiklassa tarkoitetut kiinteällä polttoaineella toimivat lämmityslaitteet; 

d) 14 luvussa tarkoitetut nestekaasulaitteistot. 

22 b.02 artikla 

I osan soveltaminen 

1. Edellä olevan 2.03 artiklan säännösten lisäksi suurnopeusalukset on rakennettava ja 
luokiteltava sen hyväksytyn luokituslaitoksen valvonnassa ja sääntöjen mukaisesti, joka vastaa 
suurnopeusaluksia koskevista erityissäännöistä. Luokka on säilytettävä. 

2. Edellä olevasta 2.06 artiklasta poiketen tämän luvun säännösten mukaisesti myönnetyt yhteisön 
todistukset ovat voimassa korkeintaan viisi vuotta. 

22 b.03 artikla 

II osan soveltaminen 

1. Suurnopeusaluksiin sovelletaan 3–15 lukua lukuun ottamatta seuraavia säännöksiä, tämän 
kuitenkaan estämättä, mitä 2 kohdassa ja 22 b.02 artiklan 2 kohdassa säädetään: 

a) 3.04 artiklan 6 kohdan 2 alakohta; 
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b) 8.08 artiklan 2 kohdan toinen virke; 

c) 11.02 artiklan 4 kohdan toinen ja kolmas virke; 

d) 12.02 artiklan 4 kohdan toinen virke; 

e) 15.06 artiklan 3 kohdan a alakohdan toinen virke. 

2. Edellä olevan 15.02 artiklan 9 kohdasta ja 15.15 artiklan 7 kohdasta poiketen kaikkia 
vesitiiviissä laipioissa olevia ovia on voitava käyttää kauko-ohjatusti. 

3. Edellä olevan 6.02 artiklan 1 kohdasta poiketen ohjauslaitteen käyttöyksikön rikkoutuessa tai 
sen toiminnan häiriintyessä toisen, itsenäisen ohjauslaitteen käyttöyksikön tai manuaalisen 
käyttöyksikön on kytkeydyttävä päälle ilman viivettä. 

4. Suurnopeusalusten on oltava II osan vaatimusten lisäksi myös 22 b.04–22 b.12 artiklan 
vaatimusten mukaisia. 

22 b.04 artikla 

Istuimet ja turvavyöt 

Aluksen suurimmalle sallitulle matkustajamäärälle on oltava istuimet. Istuimissa on oltava 
turvavyöt. Turvavöitä ei tarvita, jos aluksessa on asianmukainen törmäyssuoja tai jos niitä ei vaadita 
vuoden 2000 HSC-säännöstön 4 luvun 6 osan nojalla. 

22 b.05 artikla 

Varalaita 

Edellä olevista 4.02 ja 4.03 artiklasta poiketen varalaidan on oltava vähintään 500 mm. 
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22 b.06 artikla 

Kelluvuus, vakavuus ja osastoiminen 

Suurnopeusaluksilla on oltava asianmukaiset asiakirjat seuraavista: 
a) turvallisuuden kannalta asianmukaiset kelluvuus- ja vakavuusominaisuudet, kun alusta 

käytetään uppoumatilassa sekä vahingoittumattomalle että vahingoittuneelle alukselle, 

b) aluksen turvallisuuden varmistavat vakavuusominaisuudet ja vakautusjärjestelmät, kun 
alusta käytetään dynaamisen kelluvuuden tilassa ja välitilassa; 

c) vakavuusominaisuudet muussa kuin uppoumatilassa ja välitilassa vesikulkuneuvon 
siirtämiseksi turvallisesti uppoumatilaan järjestelmähäiriöiden sattuessa. 

22 b.07 artikla 

Ohjaushytti 

1. Järjestely 

a) Edellä olevan 7.01 artiklan 1 kohdasta poiketen ohjaushytit on järjesteltävä niin, että 
perämies ja toinen miehistön jäsen voivat aina hoitaa tehtäviänsä ajon aikana. 

b) Ohjaushytti on järjestettävä niin, että a alakohdassa tarkoitetuille henkilöille on työtilat. 
Navigointi-, ohjailu-, valvonta- ja viestintälaitteiden ja muiden tärkeiden käyttölaitteiden 
on oltava riittävän lähellä toisiaan, jotta sekä perämies että toinen miehistön jäsen saavat 
tarvittavat tiedot ja voivat käyttää tarvittavia ohjaimia ja laitteita istuen. Seuraavien 
vaatimusten on täytyttävä kaikissa tapauksissa: 

aa) perämiehen ohjauspaikka on järjestettävä niin, että yhden henkilön suorittama 
tutkaohjaus on mahdollista; 

bb) toisen miehistön jäsenen työpisteessä on oltava oma tutkanäyttö (oheisnäyttö), ja 
hänen on työpisteestään käsin pystyttävä välittämään tietoja ja ohjaamaan aluksen 
käyttövoimaa. 
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c) Edellä a alakohdassa mainittujen henkilöiden on voitava käyttää b alakohdassa mainittuja 
laitteita esteettömästi, myös turvavöiden ollessa asianmukaisesti kiinnitettyinä. 

2. Esteetön näkyvyys 

a) Edellä olevan 7.02 artiklan 2 kohdasta poiketen istuvan perämiehen estynyt näkyvyys 
keulan etupuolella saa olla korkeintaan yksi aluksen pituus lastin määrästä riippumatta. 

b) Edellä olevan 7.02 artiklan 3 kohdasta poiketen katveiden kokonaisalue aluksen 
etupuolelta 22,5º:een peräpuolelle saa olla korkeintaan 20º kummalla tahansa puolella. 
Kukin yksittäinen katvealue saa olla korkeintaan 5º. Kahden katvealueen välinen 
näkyvyysalue ei saa olla pienempi kuin 10°. 

3. Laitteet 

 Jäljempänä 22 b.11 artiklassa mainittujen laitteistojen käyttöön ja valvontaan tarkoitetut 
kojelaudat on sijoitettava erikseen selkeästi merkittyihin kohtiin ohjaushytissä. Tämä koskee 
tapauksen mukaan myös yhteispelastusvälineiden laukaisulaitteita. 

4. Valaistus 

 Tiloille tai laitteille, joiden on oltava valaistuina käytön aikana, on käytettävä punaista 
merkkivaloa. 

5. Ikkunat 

 Heijastusta on vältettävä. Auringon aiheuttama häikäisy on ehkäistävä asianmukaisesti. 

6. Pintamateriaalit 

 Ohjaushytissä on vältettävä heijastavien pintamateriaalien käyttöä. 
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22 b.08 artikla 

Lisävarustus 

Suurnopeusaluksissa on oltava seuraavat varusteet: 
a) 7.06 artiklan 1 kohdan mukainen tutkalaitteisto ja kääntymisnopeuden osoitin; 

b) helposti saatavilla olevat, eurooppalaisen standardin EN 395:1998 mukaiset 
henkilökohtaiset pelastusvälineet aluksen suurimmalle sallitulle henkilömäärälle. 

22 b.09 artikla 

Suljetut tilat 

1. Yleistä 

 Yleiset tilat, asuintilat ja niissä olevat laitteet on suunniteltava niin, että niitä asianmukaisesti 
käyttäville henkilöille ei aiheudu vahinkoa tavanomaisen tai hätätapauksen liikkeellelähdön tai 
pysäytyksen aikana eikä tavanomaisessa ajossa tai vikaantumis- tai häiriötapauksissa tehdyistä 
ohjailuliikkeistä. 

2. Viestintä 

a) Turvallisuustoimenpiteistä tiedottamiseksi kaikissa matkustaja-aluksissa on oltava ääni- ja 
näyttölaitteet, jotka ovat kaikkien aluksessa olevien näkyvillä ja kuuluvilla. 

b) Perämiehen on voitava antaa ohjeita matkustajille a alakohdassa tarkoitettujen laitteiden 
avulla. 

c) Jokaiselle matkustajalle on oltava istuimen lähettyvillä ohjeet hätätilanteita varten. 
Ohjeissa on oltava aluksen pohjapiirustus, johon on merkitty kaikki uloskäynnit, 
poistumistiet, hätävarusteet, hengenpelastusvälineet ja pelastusliivien käyttöohjeet. 
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22 b.10 artikla 

Uloskäynnit ja poistumistiet 

Poistumis- ja evakuointiteiden on oltava seuraavien vaatimusten mukaisia: 
a) Ohjauspaikalta on voitava päästä helposti, turvallisesti ja nopeasti yleisön käytössä oleviin 

tiloihin ja asuintiloihin. 

b) Varauloskäynneille johtavat poistumistiet on merkittävä selvästi ja pysyvästi. 

c) Kaikki uloskäynnit on merkittävä asianmukaisesti. Avaamismekanismin käytön on oltava 
selvää sekä ulko- että sisäpuolelta. 

d) Poistumisteillä ja varauloskäynneillä on oltava sopiva turvaohjausjärjestelmä. 

e) Uloskäyntien viereen on jätettävä riittävä tila miehistön jäsentä varten. 

22 b.11 artikla 

Paloturvallisuus ja palonehkäisy 

1. Yleisön käytössä olevat käytävät, tilat ja asuintilat sekä keittiöt ja konehuoneet on liitettävä 
asianmukaiseen palohälytysjärjestelmään. Tulipalosta ja sen sijainnista on tultava 
automaattisesti ilmoitus aluksen miehistön jatkuvasti miehittämään paikkaan. 

2. Konehuoneissa on oltava 10.03 b artiklan mukainen kiinteä palonsammutusjärjestelmä. 

3. Yleisön käytössä olevissa tiloissa ja asuintiloissa ja niiden poistumisteillä on oltava 
10.03 a artiklan mukainen sprinklerijärjestelmä. Käytetty vesi on voitava johtaa ulkopuolelle 
nopeasti ja suoraan. 
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22 b.12 artikla 

Siirtymäsäännökset 

Edellä olevan 1.01 artiklan 22 kohdan mukaisten suurnopeusalusten, joilla on voimassa oleva 
yhteisön todistus 31 päivänä maaliskuuta 2003, on oltava tämän luvun seuraavien säännösten 
mukaisia: 

a) 22 b.01, 22 b.04, 22 b.08, 22 b.09 ja 22 b.10 artikla sekä 22 b.11 artiklan 1 kohta 

 yhteisön todistusta uusittaessa; 

b) 1 päivästä huhtikuuta 2013 

 22 b.07 artiklan 1, 3, 4, 5 ja 6 kohta; 

c) 1 päivästä tammikuuta 2023 

 kaikki muut säännökset. 
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III OSA 

23 LUKU 

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

23.01 artikla 

(ei tekstiä) 

23.02 artikla 

(ei tekstiä) 

23.03 artikla 

(ei tekstiä) 

23.04 artikla 

(ei tekstiä) 

23.05 artikla 

(ei tekstiä) 

23.06 artikla 

(ei tekstiä) 

23.07 artikla 

(ei tekstiä) 

23.08 artikla 

(ei tekstiä) 
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23.09 artikla 

Alusten varusteet 
 

1. Tarkastuselimen on merkittävä yhteisön todistuksen kohtaan 47, ovatko moottorialukset, 
työntöalukset, työntökytkyeet ja matkustaja-alukset 1.1 ja 1.2 kohdan säännösten mukaisia. 

 

1.1 S1-standardi 

a) Käyttövoimajärjestelmät on järjestettävä niin, että nopeutta voidaan muuttaa ja potkurin 
työntövoiman suunta kääntää ohjaushytistä käsin. 

 Aluksen käyttöön tarvittavat apumoottorit on voitava kytkeä päälle ja pois päältä 
ohjaushytistä, paitsi jos tämä tapahtuu automaattisesti tai jos moottorit ovat käynnissä 
jatkuvasti kunkin matkan aikana. 

b) Seuraavia vaara-alueita: 

 – päämoottorin jäähdytysveden lämpötila, 

 – päämoottorien ja vaihteiston voiteluöljyn paine, 

 – päämoottorin suunnanvaihtokoneiston, kääntymisvaihteiston tai potkurien öljyn- ja 
ilmanpaine, 

 – pääkonehuoneen pilssiveden taso, 

 on valvottava laitteilla, jotka laukaisevat äänimerkkejä ja merkkivaloja ohjaushytissä 
häiriötapauksissa. Varoitusäänimerkit voidaan yhdistää yhteen äänimerkinantolaitteeseen. 
Äänimerkit voidaan katkaista heti, kun häiriö tai vika on tunnistettu. Merkkivalot voidaan 
sammuttaa vasta, kun ne laukaisseet viat on korjattu. 

c) Polttoaineen syötön ja päämoottorin jäähdytyksen on oltava automaattisia. 

d) Yhden henkilön on voitava käyttää ohjauslaitteistoa ilman, että se vaatii erityistä voimaa, 
myös enimmäissyväystasolla. 
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e) Kansallisissa tai kansainvälisissä merenkulkuviranomaisten säännöksissä vaaditut 
merkkivalot ja äänimerkit on voitava antaa ohjaushytistä. 

f) Jos ohjaushytin ja keulan, perän, asuintilojen ja konehuoneiden välillä ei ole suoraa 
yhteyttä, niiden välillä on oltava ääniviestintäjärjestelmä. Viestintä konehuoneiden kanssa 
voi tapahtua merkkivaloin tai äänimerkein. 

g) Yhden miehistön jäsenen on kyettävä yksin irrottamaan tarvittava laivavene 
asianmukaisessa ajassa. 

h) Aluksessa on oltava valonheitin, jota voidaan käyttää ohjaushytistä. 

i) Nostolaitteiden kampien ja muiden kääntyvien osien käyttö ei saa vaatia yli 160 N:n 
voimaa. 

k) Yhteisön todistukseen merkityissä hinausvinttureissa on oltava moottorit. 

l) Tyhjennys- ja kannenpesupumpuissa on oltava moottorit. 

m) Pääasialliset ohjaus- ja valvontalaitteet on järjesteltävä ergonomisesti. 

n) Edellä 6.01 artiklassa vaadittuja laitteita on voitava käyttää kauko-ohjauksella 
ohjaushytistä. 

1.2 S2-standardi 

a) Yksinään liikennöivät moottorialukset: 

 S1-standardi, jonka lisäksi aluksissa on oltava ohjaushytistä käytettävä keulapotkuri. 

b) Rinnakkaisryhmitelmiä kuljettavat moottorialukset: 

 S1-standardi, jonka lisäksi aluksissa on oltava ohjaushytistä käytettävä keulapotkuri. 

c) Työntökytkyeitä kuljettava moottorialukset, jos kytkyeeseen kuuluvat itse moottorialus ja 
sen edessä oleva vesikulkuneuvo: 

 S1-standardi, jonka lisäksi aluksissa on oltava hydrauliset tai sähkökäyttöiset 
kytkentävintturit. Näitä laitteita ei kuitenkaan tarvita, jos työntökytkyeen etumaisessa 
kulkuneuvossa on keulapotkuri, jota voidaan käyttää työntävän moottorialuksen 
ohjaushytistä. 
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d) Työntökytkyettä kuljettavat työntöalukset: 

 S1-standardi, jonka lisäksi aluksissa on oltava hydrauliset tai sähkökäyttöiset 
kytkentävintturit. Näitä laitteita ei kuitenkaan tarvita, jos työntökytkyeen etumaisessa 
kulkuneuvossa on keulapotkuri, jota voidaan käyttää työntöaluksen ohjaushytistä. 

e) Matkustaja-alukset: 

 S1-standardi, jonka lisäksi aluksissa on oltava ohjaushytistä käytettävä keulapotkuri. Tätä 
ei kuitenkaan tarvita, jos matkustaja-aluksen käyttövoimajärjestelmä ja ohjauslaitteisto 
takaavat vastaavan ohjattavuuden. 

23.10 artikla 

(ei tekstiä) 

23.11 artikla 

(ei tekstiä) 

23.12 artikla 

(ei tekstiä) 

23.13 artikla 

(ei tekstiä) 

23.14 artikla 

(ei tekstiä) 

23.15 artikla 

(ei tekstiä) 
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IV OSA 

24 LUKU 

S I I R T Y M Ä -  J A  L O P P U S Ä Ä N N Ö K S E T  

24.01 artikla 

Siirtymäsäännösten soveltaminen jo liikenteessä oleviin vesikulkuneuvoihin 

1. Jäljempänä olevien 24.02–24.04 artiklan säännöksiä sovelletaan vain vesikulkuneuvoihin, joilla 
….* on voimassa oleva, 31 päivänä joulukuuta 1994 voimassa olleiden, Reinillä liikennöivien 
alusten tarkastamista koskevien määräysten mukainen alustodistus tai joiden rakentaminen tai 
rakenteen muuttaminen oli käynnissä 31 päivänä joulukuuta 1994. 

2. Vesikulkuneuvoihin, jotka eivät kuulu 1 kohdan soveltamisalaan, sovelletaan 24.06 artiklan 
säännöksiä. 

24.02 artikla 

Jo liikenteessä olevia vesikulkuneuvoja koskevat poikkeukset 

1. Vesikulkuneuvoihin, jotka eivät ole tämän direktiivin säännösten mukaisia, sovelletaan 
seuraavaa, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 24.03 ja 24.04 artiklan soveltamista: 

a) Ne on mukautettava säännöksiä vastaaviksi jäljempänä olevassa taulukossa lueteltujen 
siirtymäsäännösten mukaisesti. 

b) Ennen mukauttamistaan niiden on oltava 31 päivänä joulukuuta 1994 voimassa olleiden, 
Reinillä liikennöivien alusten tarkastamista koskevien määräysten mukaisia. 

                                                 
* 2 vuotta tämän direktiivin voimaantulopäivästä. 
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2. Seuraavassa taulukossa tarkoitetaan: 

– merkinnällä "U.V.M.": Säännös ei koske jo liikenteessä olevia vesikulkuneuvoja, paitsi jos 
kyseiset osat on vaihdettu tai niiden rakennetta muutettu. Toisin sanoen säännös koskee 
vain Uusia vesikulkuneuvoja ja Vaihdettuja tai rakenteeltaan Muutettuja osia tai alueita. 
Jos nykyiset osat korvataan teknisesti vastaavilla samantyyppisillä varaosilla, kyseessä ei 
ole siirtymäsäännösten mukainen vaihto ("V"). 

– ilmaisulla "yhteisön todistuksen myöntämisen tai uusimisen yhteydessä": Säännöstä on 
noudatettava siihen mennessä, kun yhteisön todistus myönnetään tai uusitaan säännöksen 
voimaantulon johdosta. 
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Artikla ja kohta SISÄLTÖ MÄÄRÄAIKA JA HUOMAUTUKSET 

 3 LUKU  

3.03 1 kohdan
 a alakohta 

Törmäyslaipion sijoittaminen U.V.M., viimeistään yhteisön todistuksen myöntämisen 
tai uusimisen yhteydessä 1.1.2035 jälkeen 

Asuintilat U.V.M., viimeistään yhteisön todistuksen myöntämisen 
tai uusimisen yhteydessä 1.1.2010 jälkeen 

 2 kohta 

Turvalaitteet U.V.M., viimeistään yhteisön todistuksen myöntämisen 
tai uusimisen yhteydessä 1.1.2015 jälkeen 

 4 kohta Asuintilojen kaasutiivis erottaminen kone- 
ja kattilahuoneista ja lastiruumista 

U.V.M., viimeistään yhteisön todistuksen myöntämisen 
tai uusimisen yhteydessä 1.1.2010 jälkeen 

 5 kohdan 
 toinen 
 alakohta 

Peräsoppilaipioiden ovien valvonta U.V.M., viimeistään yhteisön todistuksen myöntämisen 
tai uusimisen yhteydessä 1.1.2010 jälkeen 

 7 kohta Ankkurit, jotka eivät työnny aluksen 
sivulaudoituksesta ulospäin keulalohkoissa 

U.V.M., viimeistään yhteisön todistuksen myöntämisen 
tai uusimisen yhteydessä 1.1.2041 jälkeen 

3.04 3 kohdan 
toinen virke 

Konehuoneiden eristysmateriaali U.V.M., viimeistään yhteisön todistuksen myöntämisen 
tai uusimisen yhteydessä 

 3 kohdan 

kolmas ja neljäs 
virke 

Aukot ja sulkulaitteet U.V.M., viimeistään yhteisön todistuksen myöntämisen 
tai uusimisen yhteydessä 

3.04 6 kohta Konehuoneiden uloskäynnit Konehuoneissa, joita ei katsottu 1.01 artiklan mukaisesti 
konehuoneiksi ennen vuotta 1995, on oltava toinen 
uloskäynti U.V.M., viimeistään yhteisön todistuksen 
myöntämisen tai uusimisen yhteydessä 1.1.2035 jälkeen

 5 LUKU  

5.06 1 kohdan 
ensimmäinen 
virke 

Vähimmäisnopeus (eteenpäin ajettaessa) Ennen vuotta 1996 vesille laskettujen 
vesikulkuneuvojen osalta viimeistään yhteisön 
todistuksen myöntämisen tai uusimisen yhteydessä 
1.1.2035 jälkeen 
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 6 LUKU  

6.01 1 kohta 5 luvun mukainen ohjattavuus U.V.M., viimeistään yhteisön todistuksen myöntämisen 
tai uusimisen yhteydessä 1.1.2035 jälkeen 

 3 kohta Pysyvät kallistumat ja ympäristön lämpötila U.V.M., viimeistään yhteisön todistuksen myöntämisen 
tai uusimisen yhteydessä 1.1.2010 jälkeen 

 7 kohta Peräsintukkien suunnittelu Ennen vuotta 1996 vesille laskettujen 
vesikulkuneuvojen osalta: U.V.M., viimeistään yhteisön 
todistuksen myöntämisen tai uusimisen yhteydessä 
1.1.2015 jälkeen 

6.02 2 kohta Toisen käyttöyksikön käyttö yhdellä 
toimenpiteellä 

U.V.M., viimeistään yhteisön todistuksen myöntämisen 
tai uusimisen yhteydessä 1.1.2010 jälkeen 

 3 kohta 5 luvun mukainen ohjattavuus varmistettu 
toisella käyttöyksiköllä 

U.V.M., viimeistään yhteisön todistuksen myöntämisen 
tai uusimisen yhteydessä 1.1.2035 jälkeen 

6.03 1 kohta Muiden laitteiden liittäminen ohjauslaitteen 
hydrauliseen käyttöyksikköön 

U.V.M., viimeistään yhteisön todistuksen myöntämisen 
tai uusimisen yhteydessä 1.1.2010 jälkeen 

 2 kohta Erillinen hydrauliöljysäiliö U.V.M., viimeistään yhteisön todistuksen myöntämisen 
tai uusimisen yhteydessä 1.1.2010 jälkeen 

6.05 1 kohta Konekäyttöinen käyttöyksikkö ei saa 
vaikuttaa manuaalisen käyttöyksikön 
ruoriin 

U.V.M., viimeistään yhteisön todistuksen myöntämisen 
tai uusimisen yhteydessä 1.1.2010 jälkeen 

6.06 1 kohta Kaksi toisistaan riippumatonta 
ohjausjärjestelmää 

U.V.M., viimeistään yhteisön todistuksen myöntämisen 
tai uusimisen yhteydessä 1.1.2015 jälkeen 

6.07 2 kohdan
 a alakohta 

Hydraulisäiliön täyttötason ja käyttöpaineen 
valvontalaitteet 

U.V.M., viimeistään yhteisön todistuksen myöntämisen 
tai uusimisen yhteydessä 1.1.2010 jälkeen 

 2 kohdan
 e alakohta 

Puskurijärjestelmien valvonta U.V.M., viimeistään yhteisön todistuksen myöntämisen 
tai uusimisen yhteydessä 

6.08 1 kohta 9.20 artiklan mukaisia elektronisia laitteita 
koskevat vaatimukset 

U.V.M., viimeistään yhteisön todistuksen myöntämisen 
tai uusimisen yhteydessä 1.1.2015 jälkeen 
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 7 LUKU  

7.02 3 kohdan 
toinen alakohta 

Esteetön näkyvyys perämiehen 
tavanomaisella näköakselilla 

U.V.M., viimeistään yhteisön todistuksen myöntämisen 
tai uusimisen yhteydessä 1.1.2015 jälkeen 

 5 kohta Valon vähimmäisläpäisevyys U.V.M., viimeistään yhteisön todistuksen myöntämisen 
tai uusimisen yhteydessä 1.1.2010 jälkeen 

7.03 7 kohta Hälytysten katkaiseminen U.V.M., viimeistään yhteisön todistuksen myöntämisen 
tai uusimisen yhteydessä, paitsi jos ohjaushytti on 
suunniteltu yhden henkilön suorittamaa tutkaohjausta 
varten 

 8 kohta Automaattinen kytkeytyminen toiseen 
voimanlähteeseen 

U.V.M., viimeistään yhteisön todistuksen myöntämisen 
tai uusimisen yhteydessä 1.1.2010 jälkeen 

7.04 1 kohta Päämoottorien ja ohjauslaitteistojen hallinta U.V.M., viimeistään yhteisön todistuksen myöntämisen 
tai uusimisen yhteydessä 

 2 kohta Päämoottorin ohjaus Ohjaushyteissä, jotka on suunniteltu yhden henkilön 
tutkaohjausta varten: U.V.M., viimeistään yhteisön 
todistuksen myöntämisen tai uusimisen yhteydessä 
1.1.2035 jälkeen, jos kulkusuunta on suoraan 
säädettävissä; U.V.M., viimeistään yhteisön todistuksen 
myöntämisen tai uusimisen yhteydessä 1.1.2010 jälkeen 
muiden moottorien osalta 

7.09 Hälytysjärjestelmä U.V.M., viimeistään yhteisön todistuksen myöntämisen 
tai uusimisen yhteydessä 1.1.2010 jälkeen 

7.12  1 kohta Ohjaushytin korkeuden säätö U.V.M., viimeistään yhteisön todistuksen myöntämisen 
tai uusimisen yhteydessä 
Muu kuin hydraulinen laskujärjestelmä: viimeistään 
yhteisön todistuksen myöntämisen tai uusimisen 
yhteydessä 1.1.2035 jälkeen 

 2 ja 3 kohta  U.V.M., viimeistään yhteisön todistuksen myöntämisen 
tai uusimisen yhteydessä 
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 8 LUKU  

8.01 3 kohta Vain polttomoottorit, jotka käyvät 
polttoaineella, jonka leimahduspiste on alle 
55 oC 

U.V.M., viimeistään yhteisön todistuksen myöntämisen 
tai uusimisen yhteydessä 1.1.2015 jälkeen 

8.02 1 kohta Moottorien tahattoman käynnistymisen esto U.V.M., viimeistään yhteisön todistuksen myöntämisen 
tai uusimisen yhteydessä 1.1.2010 jälkeen 

 4 kohta Moottorin osien suojaus U.V.M., viimeistään yhteisön todistuksen myöntämisen 
tai uusimisen yhteydessä 

8.03 2 kohta Valvontalaitteet U.V.M., viimeistään yhteisön todistuksen myöntämisen 
tai uusimisen yhteydessä 1.1.2010 jälkeen 

 3 kohta Ylinopeussuoja U.V.M., viimeistään yhteisön todistuksen myöntämisen 
tai uusimisen yhteydessä 1.1.2010 jälkeen 

 5 kohta Akselien läpiviennit U.V.M., viimeistään yhteisön todistuksen myöntämisen 
tai uusimisen yhteydessä 1.1.2015 jälkeen 

8.05 1 kohta Terässäiliöt nestemäiselle polttoaineelle U.V.M., viimeistään yhteisön todistuksen myöntämisen 
tai uusimisen yhteydessä 1.1.2015 jälkeen 

 2 kohta Säiliöiden venttiilien automaattinen 
sulkeutuminen 

U.V.M., viimeistään yhteisön todistuksen myöntämisen 
tai uusimisen yhteydessä 

 3 kohta Ei polttoainesäiliöitä törmäyslaipion 
etupuolelle 

U.V.M., viimeistään yhteisön todistuksen myöntämisen 
tai uusimisen yhteydessä 1.1.2010 jälkeen 

 4 kohta Ei polttoainesäiliöitä ja niiden varusteita 
välittömästi moottorien tai 
pakokaasuputkien päälle 

U.V.M., viimeistään yhteisön todistuksen myöntämisen 
tai uusimisen yhteydessä 1.1.2010 jälkeen. Siihen 
saakka polttoaineen turvallinen poisto on varmistettava 
asianmukaisin laittein. 
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 6 kohdan 
kolmas–viides 
virke 

Ilmaputkien ja yhdysputkien asennus ja 
mitat 

U.V.M., viimeistään yhteisön todistuksen myöntämisen 
tai uusimisen yhteydessä 1.1.2010 jälkeen 

8.05 7 kohta Lukituslaitteen käyttö kannelta U.V.M., viimeistään yhteisön todistuksen myöntämisen 
tai uusimisen yhteydessä 1.1.2015 jälkeen 

 9 kohdan 
ensimmäinen 
osa 

Mittalaitteiden luettavuus 
enimmäistäyttömäärään asti 

U.V.M., viimeistään yhteisön todistuksen myöntämisen 
tai uusimisen yhteydessä 1.1.2010 jälkeen 

 13 kohta Täyttömäärän valvonta paitsi 
päämoottoreissa, myös muissa aluksen 
turvalliseen käyttöön tarvittavissa 
moottoreissa 

U.V.M., viimeistään yhteisön todistuksen myöntämisen 
tai uusimisen yhteydessä 1.1.2015 jälkeen 

8.08 8 kohta Yksinkertainen sulkulaite ei riitä 
painolastitilojen yhdistämiseen sellaisten 
lastiruumien tyhjennysputkiin, jotka voivat 
ottaa painolastia 

U.V.M., viimeistään yhteisön todistuksen myöntämisen 
tai uusimisen yhteydessä 1.1.2010 jälkeen 

 9 kohta Lastiruuman pilssin mittalaitteet U.V.M., viimeistään yhteisön todistuksen myöntämisen 
tai uusimisen yhteydessä 1.1.2010 jälkeen 

8.09 2 kohta Öljypitoisen veden keräyslaitteet ja 
jäteöljyn säilytys 

U.V.M., viimeistään yhteisön todistuksen myöntämisen 
tai uusimisen yhteydessä 1.1.2010 jälkeen 

8.10 3 kohta Pysähdyksissä olevien alusten melutaso 
korkeintaan 65 dB(A) 

U.V.M., viimeistään yhteisön todistuksen myöntämisen 
tai uusimisen yhteydessä 1.1.2015 jälkeen 
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 8 a LUKU  

 Sovelletaan Reinillä liikennöivien alusten 
tarkastamista koskevien määräysten 
8 a luvun siirtymämääräyksiä 

 

 9 LUKU  

9.01 1 kohdan 
toinen virke 

Tarkastuselimelle esitettävät asiakirjat U.V.M., viimeistään yhteisön todistuksen myöntämisen 
tai uusimisen yhteydessä 1.1.2035 jälkeen 

 2 kohdan 
 toinen 
luetelmakohta 

Pää-, vara- ja jakotaulun kytkentäkaaviot 
pidettävä aluksella 

U.V.M., viimeistään yhteisön todistuksen myöntämisen 
tai uusimisen yhteydessä 1.1.2010 jälkeen 

 3 kohta Sisätilojen ja kannen lämpötilat U.V.M., viimeistään yhteisön todistuksen myöntämisen 
tai uusimisen yhteydessä 1.1.2010 jälkeen 

9.02  1–3 kohta  Virransyöttöjärjestelmät U.V.M., viimeistään yhteisön todistuksen myöntämisen 
tai uusimisen yhteydessä 1.1.2010 jälkeen 

9.05 4 kohta Maadoitusjohdinten vähimmäispoikkipinta U.V.M., viimeistään yhteisön todistuksen myöntämisen 
tai uusimisen yhteydessä 1.1.2015 jälkeen 

9.11 4 kohta Tehokas ilmanvaihto, jos akut on sijoitettu 
suljettuun tilaan, kaappiin tai laatikkoon 

U.V.M., viimeistään yhteisön todistuksen myöntämisen 
tai uusimisen yhteydessä 

9.12  2 kohdan
 d alakohta 

Kytkinlaitteistot U.V.M., viimeistään yhteisön todistuksen myöntämisen 
tai uusimisen yhteydessä 1.1.2015 jälkeen 

 3 kohdan
 b alakohta 

Maadoituksen valvontalaite, joka voi antaa 
sekä valo- että äänihälytyksen 

U.V.M., viimeistään yhteisön todistuksen myöntämisen 
tai uusimisen yhteydessä 1.1.2010 jälkeen 

 9.13 Hätäkatkaisimet U.V.M., viimeistään yhteisön todistuksen myöntämisen 
tai uusimisen yhteydessä 1.1.2010 jälkeen 
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9.14 3 kohdan 
toinen virke 

Ei yksinapaisia kytkimiä pesuloissa, pesu- 
ja kylpyhuoneissa eikä muissa kosteissa 
tiloissa 

U.V.M., viimeistään yhteisön todistuksen myöntämisen 
tai uusimisen yhteydessä 1.1.2010 jälkeen 

9.15 2 kohta Kunkin kaapelin poikkipinta vähintään 
1,5 mm² 

U.V.M., viimeistään yhteisön todistuksen myöntämisen 
tai uusimisen yhteydessä 1.1.2010 jälkeen 

 9 kohta Ohjaushytteihin, joiden korkeutta voi 
säätää, liitetyt kaapelit 

U.V.M., viimeistään yhteisön todistuksen myöntämisen 
tai uusimisen yhteydessä 1.1.2010 jälkeen 

9.16 3 kohdan 
toinen virke 

Toinen virtapiiri U.V.M., viimeistään yhteisön todistuksen myöntämisen 
tai uusimisen yhteydessä 1.1.2015 jälkeen 

9.19 Mekaanisten laitteiden hälytys- ja 
turvajärjestelmät 

U.V.M., viimeistään yhteisön todistuksen myöntämisen 
tai uusimisen yhteydessä 1.1.2015 jälkeen 

9.20 Elektroniset laitteet U.V.M., viimeistään yhteisön todistuksen myöntämisen 
tai uusimisen yhteydessä 1.1.2035 jälkeen 

9.21 Sähkömagneettinen yhteensopivuus U.V.M., viimeistään yhteisön todistuksen myöntämisen 
tai uusimisen yhteydessä 1.1.2035 jälkeen 
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 10 LUKU  

10.01 Ankkurilaitteet U.V.M., viimeistään yhteisön todistuksen myöntämisen 
tai uusimisen yhteydessä 1.1.2010 jälkeen 

10.02 2 kohdan
 a alakohta 

Todistus kiinnitys- ja muista köysistä Ensimmäinen aluksella vaihdettava köysi: U.V.M., 
viimeistään 1.1.2008 
Toinen ja kolmas köysi: 1.1.2013 

10.03 1 kohta Eurooppalainen standardi Vaihdon yhteydessä, viimeistään 1.1.2010 

 2 kohta Soveltuvuus A-, B- ja C-luokkien palojen 
sammuttamiseen 

Vaihdon yhteydessä, viimeistään 1.1.2010 

 4 kohta CO2-pitoisuuden ja tilan koon välinen suhde Vaihdon yhteydessä, viimeistään 1.1.2010 

10.03 a Kiinteät palonsammutusjärjestelmät 
asuintiloissa, ohjaushyteissä ja 
matkustajatiloissa 

U.V.M., viimeistään yhteisön todistuksen myöntämisen 
tai uusimisen yhteydessä 1.1.2035 jälkeen 

10.03 b Kiinteät palonsammutusjärjestelmät 
konehuoneissa, kattilahuoneissa ja 
pumppuhuoneissa 

1 

10.04 Eurooppalaisen standardin soveltaminen 
laivaveneisiin 

U.V.M., viimeistään yhteisön todistuksen myöntämisen 
tai uusimisen yhteydessä 1.1.2015 jälkeen 

10.05 2 kohta Puhallettavat pelastusliivit U.V.M., viimeistään yhteisön todistuksen myöntämisen 
tai uusimisen yhteydessä 1.1.2010 jälkeen. 
Pelastusliivejä, jotka ovat olleet aluksella 30.9.2003, saa 
käyttää, kunnes yhteisön todistus myönnetään tai 
uusitaan 1.1.2010 jälkeen. 

                                                 
1

 1. Ennen 1 päivää lokakuuta 1980 asennettuja CO2-palonsammutusjärjestelmiä saa käyttää, 
kunnes yhteisön todistus myönnetään tai uusitaan 1 päivän tammikuuta 2035 jälkeen, jos 
järjestelmät ovat 1 päivänä huhtikuuta 1976 voimassa olleiden Reinillä liikennöivien alusten 
tarkastamista koskevien määräysten 7.03 artiklan 5 kohdan vaatimusten mukaisia. 

2. Huhtikuun 1 päivän 1992 ja 31 päivän joulukuuta 1994 välillä asennettuja kiinteitä CO2-
palonsammutusjärjestelmiä saa käyttää, kunnes yhteisön todistus myönnetään tai uusitaan 
1 päivän tammikuuta 2035 jälkeen, jos järjestelmät ovat 31 päivänä joulukuuta 1994 voimassa 
olleiden Reinillä liikennöivien alusten tarkastamista koskevien määräysten 7.03 artiklan 
5 kohdan vaatimusten mukaisia. 

3. RNKK:n 1 päivän huhtikuuta 1992 ja 31 päivän joulukuuta 1994 välillä antamat suositukset 
31 päivänä joulukuuta 1994 voimassa olleiden, Reinillä liikennöivien alusten tarkastamista 
koskevien määräysten 7.03 artiklan 5 kohdasta ovat voimassa, kunnes yhteisön todistus 
myönnetään tai uusitaan 1 päivän tammikuuta 2035 jälkeen. 

4. 10.03 b artiklan 2 kohdan a alakohtaa sovelletaan vain yhteisön todistuksen myöntämiseen tai 
uusimiseen saakka 1 päivän tammikuuta 2035 jälkeen, jos järjestelmät on asennettu ennen 
1 päivää lokakuuta 1992 vesille laskettuihin aluksiin. 
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 11 LUKU  

11.02 4 kohta Kansien ulkoreunojen ja työtilojen varustus U.V.M., viimeistään yhteisön todistuksen 
myöntämisen tai uusimisen yhteydessä 1.1.2015 
jälkeen 

11.04 Sivukannet 1Kun yhteisön todistus myönnetään tai uusitaan 
ensimmäistä kertaa 1.1.2035 jälkeen, jos leveys on yli 
7,30 m 

11.05 1 kohta Pääsy työtiloihin U.V.M., viimeistään yhteisön todistuksen 
myöntämisen tai uusimisen yhteydessä 1.1.2035 
jälkeen 

 2 ja 3 kohta Ovet, sisään- ja uloskäynnit sekä käytävät, 
joissa on yli 0,50 m tasoeroa 

Yhteisön todistuksen myöntämisen tai uusimisen 
yhteydessä 

 4 kohta Portaat jatkuvasti miehitetyissä työtiloissa U.V.M., viimeistään yhteisön todistuksen 
myöntämisen tai uusimisen yhteydessä 1.1.2035 
jälkeen 

11.06 2 kohta Uloskäynnit ja varauloskäynnit U.V.M., viimeistään yhteisön todistuksen 
myöntämisen tai uusimisen yhteydessä 1.1.2035 
jälkeen 

11.07 1 kohdan 
toinen virke 

Portaat, tikkaat ja vastaavat välineet U.V.M., viimeistään yhteisön todistuksen 
myöntämisen tai uusimisen yhteydessä 1.1.2035 
jälkeen 

 2 ja 3 kohta  Yhteisön todistuksen myöntämisen tai uusimisen 
yhteydessä 

11.10 Luukkujen kannet U.V.M., viimeistään yhteisön todistuksen 
myöntämisen tai uusimisen yhteydessä 1.1.2010 
jälkeen 

11.11 Vintturit U.V.M., viimeistään yhteisön todistuksen 
myöntämisen tai uusimisen yhteydessä 1.1.2010 
jälkeen 

11.12 2–6 kohta 
ja 8–10 kohta 

Nosturit: valmistajan kilpi, suurimmat 
sallitut kuormitukset, suojalaitteet, 
laskentakoe, asiantuntijoiden suorittama 
tarkastus, todistukset aluksella 

U.V.M., viimeistään yhteisön todistuksen 
myöntämisen tai uusimisen yhteydessä 1.1.2015 
jälkeen 

11.13 Syttyvien nesteiden säilytys U.V.M., viimeistään yhteisön todistuksen 
myöntämisen tai uusimisen yhteydessä 

                                                 
1 Säännös koskee 31.12.1994 jälkeen vesille laskettuja aluksia ja käytössä olevia aluksia 

seuraavalla edellytyksellä: 
11.04 artiklan vaatimukset on täytettävä, kun koko lastiruumatila uusitaan. 
Jos rakenteen muutos koskee sivukansien koko pituutta ja sivukannen vapaata leveyttä,  
a) on noudatettava 11.04 artiklaa, jos sivukannen vapaata leveyttä vähennetään 0,90 m:n 

korkeuteen saakka tai jos vapaata leveyttä vähennetään kyseisen korkeuden yläpuolella; 
 b) sivukannen vapaata leveyttä 0,90 m:n korkeuteen saakka tai vapaata leveyttä kyseisen 

korkeuden yläpuolella ei saa pienentää, mikäli ne ovat 11.04 artiklassa ilmoitettuja 
mittoja pienemmät. 
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 12 LUKU  

12.01 1 kohta Aluksella tavallisesti majoittuvien 
henkilöiden asuintilat 

U.V.M., viimeistään yhteisön todistuksen myöntämisen 
tai uusimisen yhteydessä 1.1.2035 jälkeen 

12.02 3 kohta Lattioiden sijoitus U.V.M., viimeistään yhteisön todistuksen myöntämisen 
tai uusimisen yhteydessä 1.1.2035 jälkeen 

 4 kohta Oleskelu- ja yöpymistilat U.V.M., viimeistään yhteisön todistuksen myöntämisen 
tai uusimisen yhteydessä 1.1.2035 jälkeen 

 6 kohta Asuintilojen seisontakorkeus U.V.M., viimeistään yhteisön todistuksen myöntämisen 
tai uusimisen yhteydessä 1.1.2035 jälkeen 

 8 kohta Yhteisten oleskelutilojen vapaa lattiatila U.V.M., viimeistään yhteisön todistuksen myöntämisen 
tai uusimisen yhteydessä 1.1.2035 jälkeen 

 9 kohta Tilojen tilavuus U.V.M., viimeistään yhteisön todistuksen myöntämisen 
tai uusimisen yhteydessä 1.1.2035 jälkeen 

 10 kohta Ilmatilavuus henkeä kohti U.V.M., viimeistään yhteisön todistuksen myöntämisen 
tai uusimisen yhteydessä 1.1.2035 jälkeen 

 11 kohta Ovien koko U.V.M., viimeistään yhteisön todistuksen myöntämisen 
tai uusimisen yhteydessä 1.1.2035 jälkeen 

 12 kohdan  
 a ja 
b alakohta 

Portaiden sijoitus U.V.M., viimeistään yhteisön todistuksen myöntämisen 
tai uusimisen yhteydessä 1.1.2035 jälkeen 

 13 kohta Vaarallisia kaasuja tai nesteitä johtavat 
putket 

U.V.M., viimeistään yhteisön todistuksen myöntämisen 
tai uusimisen yhteydessä 1.1.2035 jälkeen 

12.03 Saniteettitilat U.V.M., viimeistään yhteisön todistuksen myöntämisen 
tai uusimisen yhteydessä 1.1.2035 jälkeen 

12.04 Keittiöt U.V.M., viimeistään yhteisön todistuksen myöntämisen 
tai uusimisen yhteydessä 1.1.2035 jälkeen 

12.05 Juomavesi U.V.M., viimeistään 31.12.2006 

12.06 Lämmitys ja ilmanvaihto U.V.M., viimeistään yhteisön todistuksen myöntämisen 
tai uusimisen yhteydessä 1.1.2035 jälkeen 

12.07 1 kohdan 
toinen virke 

Asuintilojen muut varusteet U.V.M., viimeistään yhteisön todistuksen myöntämisen 
tai uusimisen yhteydessä 1.1.2035 jälkeen 
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 15 LUKU  

15.01 1 kohdan
 d alakohta 

9.14 artiklan 3 kohdan toista virkettä ei 
sovelleta yli 50 V:n jännitteiden osalta 

U.V.M., viimeistään yhteisön todistuksen myöntämisen 
tai uusimisen yhteydessä 1.1.2010 jälkeen 

 2 kohdan
 c alakohta 

13.07 artiklan mukaiset kiinteällä 
polttoaineella toimivat lämmityslaitteet 
kielletty 

U.V.M., viimeistään yhteisön todistuksen myöntämisen 
tai uusimisen yhteydessä 1.1.2010 jälkeen. 

Säännös ei koske vesikulkuneuvoja, joiden moottorit 
käyvät kiinteällä polttoaineella (höyrykoneet). 

 e alakohta 14 luvun mukaiset nestekaasulaitteet 
kielletty 

U.V.M., viimeistään yhteisön todistuksen myöntämisen 
tai uusimisen yhteydessä 1.1.2045 jälkeen 

15.02 2 kohta Laipioiden lukumäärä ja sijoitus U.V.M., viimeistään yhteisön todistuksen myöntämisen 
tai uusimisen yhteydessä 1.1.2045 jälkeen 

 5 kohdan 
toinen virke 

Upporaja, jos laipiokantta ei ole Ennen 1.1.1996 vesille laskettujen matkustaja-alusten 
osalta vaatimusta sovelletaan U.V.M., viimeistään 
yhteisön todistuksen myöntämisen tai uusimisen 
yhteydessä 1.1.2045 jälkeen 

 10 kohdan 
 c alakohta 

Sulkeutumisaika U.V.M., viimeistään yhteisön todistuksen myöntämisen 
tai uusimisen yhteydessä 1.1.2015 jälkeen 

 12 kohta Optinen varoitusjärjestelmä U.V.M., viimeistään yhteisön todistuksen myöntämisen 
tai uusimisen yhteydessä 

 15 kohta Kaksoispohjien tai sivusäiliöiden 
vähimmäiskorkeus 

U.V.M., viimeistään yhteisön todistuksen myöntämisen 
tai uusimisen yhteydessä 1.1.2045 jälkeen 

15.03 1–6 kohta Vahingoittumattoman aluksen vakavuus U.V.M. ja jos matkustajien enimmäismäärää on korotettu, 
viimeistään yhteisön todistuksen myöntämisen tai 
uusimisen yhteydessä 1.1.2045 jälkeen 

 7ja 8 kohta Vahingoittuneen aluksen vakavuus U.V.M., viimeistään yhteisön todistuksen myöntämisen 
tai uusimisen yhteydessä 1.1.2045 jälkeen 

 9 kohta Kahden osaston täyttymisen kestäminen U.V.M. 

 10–
 13 kohta 

Vahingoittuneen aluksen vakavuus U.V.M., viimeistään yhteisön todistuksen myöntämisen 
tai uusimisen yhteydessä 1.1.2045 jälkeen 
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15.05 2 kohdan
 a alakohta 

Matkustajamäärä, jonka osalta on 
osoitettu 15.06 artiklan 8 kohdan 
mukaisen evakuointialueen olemassaolo

U.V.M., viimeistään yhteisön todistuksen myöntämisen 
tai uusimisen yhteydessä 1.1.2045 jälkeen 

 b alakohta Matkustajamäärä, joka on otettu 
huomioon 15.03 artiklan mukaisessa 
vakavuuslaskelmassa 

U.V.M., viimeistään yhteisön todistuksen myöntämisen 
tai uusimisen yhteydessä 1.1.2045 jälkeen 

15.06 1 kohdan
 a alakohta 

Matkustajatilat kaikilla kansilla 
törmäyslaipiosta perään päin ja 
peräsoppilaipion keulapuolella 

U.V.M., viimeistään yhteisön todistuksen myöntämisen 
tai uusimisen yhteydessä 1.1.2045 jälkeen 

 3 kohdan
 c alakohdan 
ensimmäinen 
virke 

Uloskäyntien sisäkorkeus U.V.M., viimeistään yhteisön todistuksen myöntämisen 
tai uusimisen yhteydessä 1.1.2045 jälkeen 

toinen virke Matkustajahyttien ja muiden pienten 
tilojen ovien sisäleveys 

0,7 m:n mitta: U.V.M., viimeistään yhteisön todistuksen 
myöntämisen tai uusimisen yhteydessä 1.1.2045 jälkeen 

15.06 3 kohdan
 f alakohdan 
ensimmäinen 
virke 

Varauloskäyntien koko U.V.M., viimeistään yhteisön todistuksen myöntämisen 
tai uusimisen yhteydessä 1.1.2045 jälkeen 

 g alakohta Liikuntaesteisten henkilöiden käyttöön 
tarkoitettujen tilojen uloskäynnit 

U.V.M., viimeistään yhteisön todistuksen myöntämisen 
tai uusimisen yhteydessä 1.1.2045 jälkeen 

 4 kohdan
 d alakohta 

Liikuntaesteisten henkilöiden käyttöön 
tarkoitetut ovet 

U.V.M., viimeistään yhteisön todistuksen myöntämisen 
tai uusimisen yhteydessä 1.1.2045 jälkeen 

 5 kohta Yhteyskäytäviä koskevat vaatimukset U.V.M., viimeistään yhteisön todistuksen myöntämisen 
tai uusimisen yhteydessä 1.1.2045 jälkeen 

 6 kohdan
 b alakohta 

Poistumistiet evakuointialueille U.V.M., viimeistään yhteisön todistuksen myöntämisen 
tai uusimisen yhteydessä 1.1.2045 jälkeen 

 d alakohta Ei tikaspuolia, tikkaita eikä muita niiden 
kaltaisia rakennelmia poistumisreiteillä 

U.V.M., viimeistään yhteisön todistuksen myöntämisen 
tai uusimisen yhteydessä 1.1.2045 jälkeen 

 7 kohta Sopiva turvaohjausjärjestelmä U.V.M., viimeistään yhteisön todistuksen myöntämisen 
tai uusimisen yhteydessä 1.1.2045 jälkeen 

 8 kohta Kokoontumisalueita koskevat 
vaatimukset 

U.V.M., viimeistään yhteisön todistuksen myöntämisen 
tai uusimisen yhteydessä 1.1.2045 jälkeen 

 9 kohta Matkustajatilojen portaita ja 
porrastasanteita koskevat vaatimukset 

U.V.M., viimeistään yhteisön todistuksen myöntämisen 
tai uusimisen yhteydessä 1.1.2045 jälkeen 
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 10 kohdan
 a alakohdan 
ensimmäinen 
virke 

Eurooppalaisen standardin EN 711:1995 
mukaiset kaiteet 

U.V.M., viimeistään yhteisön todistuksen myöntämisen 
tai uusimisen yhteydessä 1.1.2045 jälkeen 

toinen virke Liikuntaesteisten henkilöiden käyttöön 
tarkoitettujen kansien partaiden ja 
kaiteiden korkeus 

U.V.M., viimeistään yhteisön todistuksen myöntämisen 
tai uusimisen yhteydessä 1.1.2045 jälkeen 

15.06 
10 kohdan
 b alakohdan 
toinen virke 

Yleensä liikuntaesteisten henkilöiden 
alukseen siirtymiseen tai siitä 
poistumiseen käytettävien aukkojen 
sisäleveys 

U.V.M., viimeistään yhteisön todistuksen myöntämisen 
tai uusimisen yhteydessä 1.1.2045 jälkeen 

 13 kohta Liikuntaesteisten henkilöiden käyttöön 
tarkoitetut kulkualueet ja niiden seinät 

U.V.M., viimeistään yhteisön todistuksen myöntämisen 
tai uusimisen yhteydessä 1.1.2045 jälkeen 

 14 kohdan 
ensimmäinen 
virke 

Kulkualueiden lasiovet ja -seinät sekä 
ikkunalasit 

U.V.M., viimeistään yhteisön todistuksen myöntämisen 
tai uusimisen yhteydessä 1.1.2045 jälkeen 

 15 kohta Kokonaan panoraamaikkunoista 
koostuvia kansirakenteita tai niiden 
kattoja koskevat vaatimukset 

U.V.M., viimeistään yhteisön todistuksen myöntämisen 
tai uusimisen yhteydessä 1.1.2045 jälkeen 

 16 kohta 12.05 artiklan mukaiset 
juomavesijärjestelmät 

U.V.M., viimeistään yhteisön todistuksen myöntämisen 
tai uusimisen yhteydessä 31.12.2006 jälkeen 

 17 kohdan 
toinen virke 

Liikuntaesteisten henkilöiden käyttöön 
varustettuja WC:itä koskevat 
vaatimukset 

U.V.M., viimeistään yhteisön todistuksen myöntämisen 
tai uusimisen yhteydessä 1.1.2045 jälkeen 

 18 kohta Ilmanvaihto hyteissä, joissa ei ole 
avattavaa ikkunaa 

U.V.M., viimeistään yhteisön todistuksen myöntämisen 
tai uusimisen yhteydessä 1.1.2045 jälkeen 

 19 kohta Miehistön jäsenten tai aluksen 
henkilökunnan asuintiloja koskevat 
15.06 artiklan vaatimukset 

U.V.M., viimeistään yhteisön todistuksen myöntämisen 
tai uusimisen yhteydessä 1.1.2045 jälkeen 

15.07 Käyttövoimajärjestelmää koskevat 
vaatimukset 

U.V.M., viimeistään yhteisön todistuksen myöntämisen 
tai uusimisen yhteydessä 1.1.2045 jälkeen 

15.08 2 kohta Matkustajatilojen kovaäänisiä koskevat 
vaatimukset 

Sellaisten matkustaja-alusten osalta, joiden LWL on alle 
40 m tai jotka on tarkoitettu enintään 75 henkilölle, 
vaatimusta sovelletaan U.V.M., viimeistään yhteisön 
todistuksen myöntämisen tai uusimisen yhteydessä 
1.1.2010 jälkeen 

 3 kohta Hälytysjärjestelmää koskevat 
vaatimukset 

Päiväristeilyalusten osalta säännöstä sovelletaan U.V.M., 
viimeistään yhteisön todistuksen myöntämisen tai 
uusimisen yhteydessä 1.1.2010 jälkeen 

 4 kohta Pilssiveden tasohälytin kussakin 
vesitiiviissä osastossa 

U.V.M., viimeistään yhteisön todistuksen myöntämisen 
tai uusimisen yhteydessä 1.1.2010 jälkeen 
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 5 kohta Kaksi moottorikäyttöistä 
tyhjennyspumppua 

U.V.M., viimeistään yhteisön todistuksen myöntämisen 
tai uusimisen yhteydessä 1.1.2010 jälkeen 

 6 kohta Pysyvästi asennettu 
tyhjennysjärjestelmä 

U.V.M., viimeistään yhteisön todistuksen myöntämisen 
tai uusimisen yhteydessä 1.1.2015 jälkeen 

 8 kohta Ilmanvaihto kannen alla oleviin tiloihin 
sijoitettuja, CO2-käyttöisiä 
baarijärjestelmiä varten 

U.V.M., viimeistään yhteisön todistuksen myöntämisen 
tai uusimisen yhteydessä 1.1.2010 jälkeen 

15.09 3 kohta Asianmukaiset siirtovälineet U.V.M., viimeistään yhteisön todistuksen myöntämisen 
tai uusimisen yhteydessä 1.1.2010 jälkeen 

15.09 4 kohta Henkilökohtaiset pelastusvälineet 
lapsille 

Välineet katsotaan vaihtoehdoksi henkilökohtaisille 
pelastusvälineille yhteisön todistuksen myöntämiseen tai 
uusimiseen saakka 1.1.2010 jälkeen 

 Hengenpelastusvälineet Matkustaja-aluksilla, joilla oli 15.09 artiklan 5 kohdan 
mukaiset yhteispelastusvälineet ennen 1.1.2005, välineet 
katsotaan vaihtoehdoksi henkilökohtaisille 
pelastusvälineille. 

Matkustaja-aluksilla, joilla oli 15.09 artiklan 6 kohdan 
mukaiset yhteispelastusvälineet ennen 1.1.2005, välineet 
katsotaan vaihtoehdoksi henkilökohtaisille 
pelastusvälineille yhteisön todistuksen myöntämiseen tai 
uusimiseen saakka 1.1.2010 jälkeen. 

 5 kohdan
 b ja 
c alakohta 

Asianmukaiset istuintilat, kelluvuus 
vähintään 750 N 

U.V.M., viimeistään yhteisön todistuksen myöntämisen 
tai uusimisen yhteydessä 1.1.2010 jälkeen 

 f alakohta Vakaa tasapainotila ja asianmukaiset 
kahvat 

U.V.M., viimeistään yhteisön todistuksen myöntämisen 
tai uusimisen yhteydessä 1.1.2010 jälkeen 

 i alakohta Asianmukaiset evakuointikeinot 
evakuointialueilta pelastuslautoille 

U.V.M., viimeistään yhteisön todistuksen myöntämisen 
tai uusimisen yhteydessä 1.1.2010 jälkeen 

 10 kohta Laivavene, jossa moottori ja valonheitin U.V.M., viimeistään yhteisön todistuksen myöntämisen 
tai uusimisen yhteydessä 1.1.2010 jälkeen 

15.10 2 kohta 9.16 artiklan 3 kohdan soveltaminen 
myös käytäviin ja matkustajien 
virkistystiloihin 

U.V.M., viimeistään yhteisön todistuksen myöntämisen 
tai uusimisen yhteydessä 1.1.2015 jälkeen 

 3 kohta Asianmukainen hätävalaistus Hätävalaistus U.V.M., viimeistään yhteisön todistuksen 
myöntämisen tai uusimisen yhteydessä 1.1.2015 jälkeen 
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15.10 4 kohta Varavirtajärjestelmä Sellaisten päiväristeilyalusten osalta, joiden LWL on 25 m 
tai vähemmän, säännöstä sovelletaan U.V.M., viimeistään 
yhteisön todistuksen myöntämisen tai uusimisen 
yhteydessä 1.1.2015 jälkeen 

 f alakohta 10.02 artiklan 2 kohdan i alakohdan 
mukaisten valonheittimien hätäsyöttö 

U.V.M., viimeistään yhteisön todistuksen myöntämisen 
tai uusimisen yhteydessä 1.1.2015 jälkeen 

 i alakohta 15.06 artiklan 9 kohdan viimeisessä 
virkkeessä tarkoitettujen hissien ja 
nostolaitteiden hätäsyöttö 

U.V.M., viimeistään yhteisön todistuksen myöntämisen 
tai uusimisen yhteydessä 1.1.2015 jälkeen 

 6 kohta Varavirtajärjestelmää koskevat 
vaatimukset: 

 

 - 15.11 artiklan 2 kohdan mukaiset 
väliseinät 

U.V.M., viimeistään yhteisön todistuksen myöntämisen 
tai uusimisen yhteydessä 1.1.2015 jälkeen 

 - kaapeleiden asentaminen U.V.M., viimeistään yhteisön todistuksen myöntämisen 
tai uusimisen yhteydessä 1.1.2015 jälkeen 

 - varavirtajärjestelmä upporajan 
yläpuolella 

U.V.M., viimeistään yhteisön todistuksen myöntämisen 
tai uusimisen yhteydessä 1.1.2015 jälkeen 

15.11 Paloturvallisuus  

 1 kohta Materiaalien ja osien soveltuvuus 
paloturvallisuuden kannalta 

U.V.M., viimeistään yhteisön todistuksen myöntämisen 
tai uusimisen yhteydessä 1.1.2045 jälkeen 

 2 kohta Väliseinät U.V.M., viimeistään yhteisön todistuksen myöntämisen 
tai uusimisen yhteydessä 1.1.2045 jälkeen 

 3 kohta Muissa tiloissa kuin konehuoneissa ja 
varastoissa käytettävien maalien, 
lakkojen ja pintakäsittelyaineiden on 
oltava palamista hidastavia 

U.V.M., viimeistään yhteisön todistuksen myöntämisen 
tai uusimisen yhteydessä 1.1.2015 jälkeen 

 4 kohta Oleskelutilojen välikatot ja 
seinäpäällysteet palamattomasta 
materiaalista 

U.V.M., viimeistään yhteisön todistuksen myöntämisen 
tai uusimisen yhteydessä 1.1.2045 jälkeen 

 5 kohta Kokoontumisalueiden huonekalut ja 
varusteet palamattomasta materiaalista 

U.V.M., viimeistään yhteisön todistuksen myöntämisen 
tai uusimisen yhteydessä 1.1.2045 jälkeen 

 6 kohta Säännöstön mukaiset kokeet U.V.M., viimeistään yhteisön todistuksen myöntämisen 
tai uusimisen yhteydessä 1.1.2045 jälkeen 

 7 kohta Oleskelutilojen eristysmateriaalit U.V.M., viimeistään yhteisön todistuksen myöntämisen 
tai uusimisen yhteydessä 1.1.2045 jälkeen 

 8 kohta Väliseinien ovia koskevat vaatimukset U.V.M., viimeistään yhteisön todistuksen myöntämisen 
tai uusimisen yhteydessä 1.1.2045 jälkeen 

 



 

 
13274/1/05 REV 1  JEB/aj 261 
LIITE II DG C III   FI 

 
 9 kohta Seinät Risteilyaluksilla, joilla ei ole automaattista 

sprinklerijärjestelmää, seinien loppupäät hyttien välillä: 
U.V.M., viimeistään yhteisön todistuksen myöntämisen 
tai uusimisen yhteydessä 1.1.2010 jälkeen 

 10 kohta Väliseinät U.V.M., viimeistään yhteisön todistuksen myöntämisen 
tai uusimisen yhteydessä 1.1.2045 jälkeen 

15.11 11 kohta Vedonestopellit U.V.M., viimeistään yhteisön todistuksen myöntämisen 
tai uusimisen yhteydessä 1.1.2045 jälkeen 

 12 kohdan 
toinen virke 

Portaat teräksestä tai muusta vastaavasta 
palamattomasta materiaalista 

U.V.M., viimeistään yhteisön todistuksen myöntämisen 
tai uusimisen yhteydessä 1.1.2045 jälkeen 

 13 kohta Sisätilojen portaiden suojaaminen 
seinillä 

U.V.M., viimeistään yhteisön todistuksen myöntämisen 
tai uusimisen yhteydessä 1.1.2045 jälkeen 

 14 kohta Tuuletus- ja ilmanvaihtojärjestelmät U.V.M., viimeistään yhteisön todistuksen myöntämisen 
tai uusimisen yhteydessä 1.1.2045 jälkeen 

 15 kohta Keittiöiden ilmanvaihtojärjestelmät ja 
ilmanpoistolaitteilla varustetut uunit 

U.V.M., viimeistään yhteisön todistuksen myöntämisen 
tai uusimisen yhteydessä 1.1.2045 jälkeen 

 16 kohta Valvontakeskusten, porraskuilujen ja 
kokoontumisalueiden 
savunpoistojärjestelmät 

U.V.M., viimeistään yhteisön todistuksen myöntämisen 
tai uusimisen yhteydessä 1.1.2045 jälkeen 

 17 kohta Palohälytysjärjestelmä Päiväristeilyalukset: U.V.M., viimeistään yhteisön 
todistuksen myöntämisen tai uusimisen yhteydessä 
1.1.2010 jälkeen 

15.12 1 kohta Käsisammuttimet Sammutin ja sammute keittiöissä, kampaamoissa ja 
hajuvesiliikkeissä: U.V.M., viimeistään yhteisön 
todistuksen myöntämisen tai uusimisen yhteydessä 

 2 kohta Palopostijärjestelmä Toinen sammutuspumppu: U.V.M., viimeistään yhteisön 
todistuksen myöntämisen tai uusimisen yhteydessä 
1.1.2010 jälkeen 

 3 kohta Palopostijärjestelmiä koskevat 
vaatimukset 

Paine ja vesisuihkun pituus: U.V.M., viimeistään yhteisön 
todistuksen myöntämisen tai uusimisen yhteydessä 
1.1.2010 jälkeen 

 6 kohta Materiaalit, vioittumissuoja U.V.M., viimeistään yhteisön todistuksen myöntämisen 
tai uusimisen yhteydessä 1.1.2010 jälkeen 
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15.12 7 kohta Putkien ja palopostien jäätymisen 
välttäminen 

U.V.M., viimeistään yhteisön todistuksen myöntämisen 
tai uusimisen yhteydessä 1.1.2010 jälkeen 

 8 kohdan
 b alakohta 

Sammutuspumppujen käyttö toisistaan 
riippumatta 

U.V.M., viimeistään yhteisön todistuksen myöntämisen 
tai uusimisen yhteydessä 1.1.2010 jälkeen 

 c alakohta Vesisuihkun pituus kaikilla kansilla U.V.M., viimeistään yhteisön todistuksen myöntämisen 
tai uusimisen yhteydessä 1.1.2010 jälkeen 

 d alakohta Sammutuspumppujen asentaminen U.V.M., viimeistään yhteisön todistuksen myöntämisen 
tai uusimisen yhteydessä 1.1.2010 jälkeen 

 9 kohta Konehuoneiden 
palonsammutusjärjestelmä 

U.V.M., viimeistään yhteisön todistuksen myöntämisen 
tai uusimisen yhteydessä 1.1.2045 jälkeen 

15.14 1 kohta Jätevesien keruu ja hävittäminen Risteilyalukset, joilla on korkeintaan 50 vuodepaikkaa, ja 
päiväristeilyalukset: U.V.M., viimeistään yhteisön 
todistuksen myöntämisen tai uusimisen yhteydessä 
1.1.2045 jälkeen 

 2 kohta Jäteveden keruusäiliöitä koskevat 
vaatimukset 

Risteilyalukset, joilla on korkeintaan 50 vuodepaikkaa, ja 
päiväristeilyalukset, joiden matkustajamäärä on 
korkeintaan 50: U.V.M., viimeistään yhteisön todistuksen 
myöntämisen tai uusimisen yhteydessä 1.1.2045 jälkeen 

15.15 1 kohta Vahingoittuneen aluksen vakavuus U.V.M., viimeistään yhteisön todistuksen myöntämisen 
tai uusimisen yhteydessä 1.1.2045 jälkeen 

 4 kohta (ei tekstiä) (ei tekstiä) 

 5 kohta Laivavene, taso tai vastaava laitteisto Matkustaja-alukset, joiden suurin sallittu matkustajamäärä 
on 250 tai 50 vuodepaikkaa: U.V.M., viimeistään yhteisön 
todistuksen myöntämisen tai uusimisen yhteydessä 
1.1.2010 jälkeen 

15.15 6 kohta Laivavene, taso tai vastaava laitteisto Matkustaja-alukset, joiden suurin sallittu matkustajamäärä 
on 250 tai 50 vuodepaikkaa: U.V.M., viimeistään yhteisön 
todistuksen myöntämisen tai uusimisen yhteydessä 
1.1.2010 jälkeen 

 9 kohdan
 a alakohta 

Nestekaasulaitteistojen 
hälytysjärjestelmät 

U.V.M., viimeistään todistuksen uusimisen yhteydessä 
14.15 artiklan mukaisesti 

 b alakohta 15.09 artiklan 5 kohdan mukaiset 
yhteispelastusvälineet 

U.V.M., viimeistään yhteisön todistuksen myöntämisen 
tai uusimisen yhteydessä 1.1.2010 jälkeen 
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 16 LUKU  

16.01 2 kohta Erikoisvintturit tai vastaavat 
kytkentälaitteet 

Vaatimus koskee vesikulkuneuvoja, jotka on hyväksytty 
ennen 1.1.1995 työntöaluksiksi, mutta joilla ei ole 
asianmukaisia kiinnitysvälineitä, vain U.V.M., 
viimeistään yhteisön todistuksen myöntämisen tai 
uusimisen yhteydessä 1.1.2035 jälkeen 

16.01 3 kohdan 
viimeinen virke 

Käyttöyksiköitä koskevat vaatimukset U.V.M., viimeistään yhteisön todistuksen myöntämisen 
tai uusimisen yhteydessä 1.1.2035 jälkeen 

 17 LUKU  

17.02 3 kohta Lisävaatimukset Sovelletaan samoja siirtymäsäännöksiä, jotka 
asianomaisessa artiklassa mainitaan. 

17.03 1 kohta Yleinen hälytysjärjestelmä U.V.M., viimeistään yhteisön todistuksen myöntämisen 
tai uusimisen yhteydessä 

 4 kohta Suurin sallittu kuorma U.V.M., viimeistään yhteisön todistuksen myöntämisen 
tai uusimisen yhteydessä 

17.04 2 ja 
3 kohta 

Jäännösturvallisuusväli U.V.M., viimeistään yhteisön todistuksen myöntämisen 
tai uusimisen yhteydessä 

17.05 2 ja 
3 kohta 

Jäännösvaralaita U.V.M., viimeistään yhteisön todistuksen myöntämisen 
tai uusimisen yhteydessä 

17.06, 17.07 ja 
17.08 

Kallistuskoe ja vakavuuden 
osoittaminen 

U.V.M., viimeistään yhteisön todistuksen myöntämisen 
tai uusimisen yhteydessä 

17.09 Syväysmerkit ja syväysasteikot U.V.M., viimeistään yhteisön todistuksen myöntämisen 
tai uusimisen yhteydessä 

 20 LUKU  

 Sovelletaan Reinillä liikennöivien 
alusten tarkastamista koskevien 
määräysten 20 luvun 
siirtymämääräyksiä 

 

 21 LUKU  

21.01–21.02  Vaatimukset koskevat ennen 1.1.1995 rakennettuja 
huvialuksia, vain U.V.M., viimeistään yhteisön 
todistuksen myöntämisen tai uusimisen yhteydessä 
1.1.2035 jälkeen 
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24.03 artikla 

Huhtikuun 1 päivänä 1976 tai sitä ennen vesille laskettuja vesikulkuneuvoja koskevat poikkeukset 

1. Edellä 24.02 artiklan säännösten lisäksi 1 päivänä huhtikuuta 1976 tai sitä ennen vesille 
laskettuihin vesikulkuneuvoihin sovelletaan seuraavia säännöksiä. 

 Seuraavassa taulukossa tarkoitetaan: 

– merkinnällä "V.M.": Säännös ei koske jo liikenteessä olevia vesikulkuneuvoja, paitsi jos 
kyseiset osat on vaihdettu tai niiden rakennetta muutettu. Toisin sanoen säännös koskee 
vain Vaihdettuja tai rakenteeltaan Muutettuja osia tai tiloja. Jos nykyiset osat korvataan 
teknisesti vastaavilla samantyyppisillä varaosilla, kyseessä ei ole siirtymäsäännösten 
mukainen vaihto ("V"). 

– ilmaisulla "yhteisön todistuksen myöntämisen tai uusimisen yhteydessä": Säännöstä on 
noudatettava siihen mennessä, kun yhteisön todistus myönnetään tai uusitaan säännöksen 
voimaantulon johdosta. 

 
Artikla ja kohta SISÄLTÖ MÄÄRÄAIKA JA HUOMAUTUKSET 

 3 LUKU  

3.03 1 kohdan
 a alakohta 

Törmäyslaipion sijoittaminen V.M., viimeistään yhteisön todistuksen myöntämisen 
tai uusimisen yhteydessä 1.1.2035 jälkeen 

3.04 2 kohta Polttoainevarastojen ja asuin- ja 
matkustajatilojen yhteiset pinnat 

V.M., viimeistään yhteisön todistuksen myöntämisen 
tai uusimisen yhteydessä 1.1.2035 jälkeen 

 7 kohta Suurin sallittu äänenpainetaso Yhteisön todistuksen myöntämisen tai uusimisen 
yhteydessä 1.1.2015 jälkeen 

 4 LUKU  

4.01 2 kohta, 
4.02 ja 4.03 

Turvallisuusväli, varalaita, 
vähimmäisvaralaita 

Yhteisön todistuksen myöntämisen tai uusimisen 
yhteydessä 1.1.2015 jälkeen 

 7 LUKU  

7.01 2 kohta Aluksen aiheuttaman melun taso V.M., viimeistään yhteisön todistuksen myöntämisen 
tai uusimisen yhteydessä 1.1.2015 jälkeen 

7.05 2 kohta Kulkuvalojen valvonta Yhteisön todistuksen myöntämisen tai uusimisen 
yhteydessä 
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 8 LUKU  

8.08  3 ja 
4 kohta 

Vähimmäistyhjennyskapasiteetti ja 
tyhjennysputkien sisähalkaisija 

Yhteisön todistuksen myöntämisen tai uusimisen 
yhteydessä 1.1.2015 jälkeen 

8.10 2 kohta Liikenteessä olevan aluksen aiheuttama 
melu 

V.M., viimeistään yhteisön todistuksen myöntämisen 
tai uusimisen yhteydessä 1.1.2015 jälkeen 

 9 LUKU  

9.01 Sähkölaitteita koskevat vaatimukset V.M., viimeistään yhteisön todistuksen myöntämisen 
tai uusimisen yhteydessä 1.1.2015 jälkeen 

9.03 Kosketussuoja sekä suojaus vieraiden 
esineiden ja veden sisääntunkeutumiselta 

V.M., viimeistään yhteisön todistuksen myöntämisen 
tai uusimisen yhteydessä 1.1.2015 jälkeen 

9.06 Sallitut enimmäisjännitteet V.M., viimeistään yhteisön todistuksen myöntämisen 
tai uusimisen yhteydessä 1.1.2015 jälkeen 

9.10 Generaattorit ja moottorit V.M., viimeistään yhteisön todistuksen myöntämisen 
tai uusimisen yhteydessä 1.1.2015 jälkeen 

9.11 2 kohta Akkujen asentaminen V.M., viimeistään yhteisön todistuksen myöntämisen 
tai uusimisen yhteydessä 1.1.2015 jälkeen 

9.12 Kytkinlaitteistot V.M., viimeistään yhteisön todistuksen myöntämisen 
tai uusimisen yhteydessä 1.1.2015 jälkeen 

9.14 Asennustarvikkeet V.M., viimeistään yhteisön todistuksen myöntämisen 
tai uusimisen yhteydessä 1.1.2015 jälkeen 

9.15 Kaapelit V.M., viimeistään yhteisön todistuksen myöntämisen 
tai uusimisen yhteydessä 1.1.2015 jälkeen 

9.17 Kulkuvalot V.M., viimeistään yhteisön todistuksen myöntämisen 
tai uusimisen yhteydessä 1.1.2015 jälkeen 
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 12 LUKU  

12.02 5 kohta Melu ja tärinä asuintiloissa Yhteisön todistuksen myöntämisen tai uusimisen 
yhteydessä 1.1.2015 jälkeen 

 15 LUKU  

15.02 5 kohta  
 6 kohdan 
ensimmäinen 
virke  
 7–11 kohta ja 
13 kohta 

Upporaja, jos laipiokantta ei ole V.M., viimeistään yhteisön todistuksen myöntämisen 
tai uusimisen yhteydessä 1.1.2045 jälkeen 

15.02 16 kohta Vesitiiviit ikkunat V.M., viimeistään yhteisön todistuksen myöntämisen 
tai uusimisen yhteydessä 1.1.2045 jälkeen 

15.04 Turvallisuusväli, varalaita, uppoumamitat  V.M., viimeistään yhteisön todistuksen myöntämisen 
tai uusimisen yhteydessä 1.1.2045 jälkeen 

15.05 Matkustajamäärä Yhteisön todistuksen myöntämisen tai uusimisen 
yhteydessä 1.1.2015 jälkeen 

15.10 4 kohta,  
 6 kohta,  
 7 kohta,  
 8 kohta ja 11 
kohta 

Varavirtajärjestelmä V.M., viimeistään yhteisön todistuksen myöntämisen 
tai uusimisen yhteydessä 1.1.2045 jälkeen 
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2. Edellä olevan 15.11 artiklan 3 kohdan a alakohtaa sovelletaan 1 päivänä huhtikuuta 1976 tai 
sitä ennen vesille laskettuihin päiväristeilyaluksiin yhteisön todistuksen ensimmäiseen 
myöntämiseen tai uusimiseen saakka 1 päivän tammikuuta 2045 jälkeen, säätäen, että vain 
poistumisteille antaviin pintoihin käytettyjen maalien, lakkojen, pintakäsittelyaineiden ja 
muiden materiaalien sekä paneelien pintakäsittelymateriaalien on oltava palamattomia ja että 
savua tai myrkyllistä höyryä ei saa kehittyä vaarallisia määriä. 

3. Edellä olevan 15.11 artiklan 12 kohtaa  sovelletaan 1 päivänä huhtikuuta 1976 tai sitä ennen 
vesille laskettuihin päiväristeilyaluksiin yhteisön todistuksen ensimmäiseen myöntämiseen tai 
uusimiseen saakka 1 päivän tammikuuta 2045 jälkeen, säätäen, että kantavien teräsrakenteisten 
portaiden sijasta riittää, että poistumistienä käytettävät portaat on suunniteltu niin, että niitä 
voidaan tulipalon sattuessa käyttää suunnilleen sama aika kuin kantavia teräsrakenteisia 
portaita. 

24.04 artikla 

Muut poikkeukset 

1. Jos vesikulkuneuvon vähimmäisvaralaita on määritetty 31 päivänä maaliskuuta 1983 voimassa 
olleiden, Reinillä liikennöivien alusten tarkastamista koskevien määräysten 4.04 artiklan 
mukaisesti, tarkastuselin voi omistajan pyynnöstä määrittää vähimmäisvaralaidan 1 päivänä 
tammikuuta 1995 voimassa olleiden, Reinillä liikennöivien alusten tarkastamista koskevien 
määräysten 4.03 artiklan mukaisesti. 

2. Ennen 1 päivää heinäkuuta 1983 vesille laskettujen vesikulkuneuvojen ei tarvitse olla 9 luvun 
mukaisia, mutta niiden on oltava vähintään 31 päivänä maaliskuuta 1983 voimassa olleiden, 
Reinillä liikennöivien alusten tarkastamista koskevien määräysten 6 luvun mukaisia. 

3. Yksikappaleisen letkun pituutta koskevaa 15.06 artiklan 3 kohdan a–e alakohtaa ja 
15.12 artiklan 3 kohdan a alakohtaa sovelletaan vain 30 päivän syyskuuta 1984 jälkeen vesille 
laskettuihin vesikulkuneuvoihin ja asianomaisten tilojen rakenteiden muutoksiin viimeistään, 
kun yhteisön todistus ensimmäisen kerran myönnetään tai uusitaan 1 päivän tammikuuta 2045 
jälkeen. 



 

 
13274/1/05 REV 1  JEB/aj 268 
LIITE II DG C III   FI 

4. Jos tämän luvun säännösten soveltaminen on käytännössä vaikeaa siirtymäsäännösten 
voimassaolon umpeuduttua tai jos niiden soveltamisesta aiheutuu kohtuuttomia kustannuksia, 
tarkastuselin voi sallia poikkeuksia näihin säännöksiin  komitean suosituksesta. Tällaiset 
poikkeukset on merkittävä yhteisön todistukseen. 

5. Jos säännöksissä viitataan varusteita koskevien vaatimusten osalta eurooppalaiseen tai 
kansainväliseen standardiin, kyseisiä varusteita voidaan kyseisen standardin muuttamisen 
jälkeen edelleen käyttää 20 vuoden ajan standardin muuttamisesta. 

24.05 artikla 

(ei tekstiä) 

24.06 artikla 

24.01 artiklan soveltamisalaan kuulumattomia vesikulkuneuvoja koskevat poikkeukset 

1. Seuraavia säännöksiä sovelletaan 

a) vesikulkuneuvoihin, joille on myönnetty Reinillä liikennöivien alusten tarkastamista 
koskevien määräysten mukainen alustodistus ensimmäisen kerran 1 päivän tammikuuta 
1995 ja ….* välisenä aikana, jos niiden rakentaminen tai rakenteen muuttaminen ei ollut 
parhaillaan käynnissä 31 päivänä joulukuuta 1994; 

b) vesikulkuneuvoihin, joille on myönnetty toinen liikennelupa 1 päivän tammikuuta 1995 ja 
…* välisenä aikana. 

2. Kyseisten vesikulkuneuvojen osalta on osoitettava, että ne noudattavat Reinillä liikennöivien 
alusten tarkastamista koskevia määräyksiä sellaisina kuin niitä sovelletaan päivänä, jona 
alustodistus tai toinen liikennelupa myönnetään. 

                                                 
* 2 vuotta tämän direktiivin voimaantulopäivästä. 
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3. Vesikulkuneuvoa on mukautettava niin, että se noudattaa alustodistuksen tai toisen 
liikenneluvan ensimmäisen myöntämisen jälkeen voimaan tulevia säännöksiä jäljempänä 
olevassa taulukossa olevien siirtymäsäännösten mukaisesti. 

4. Edellä 24.04 artiklan 4 ja 5 kohtaa sovelletaan tarvittavin muutoksin. 

5. Seuraavassa taulukossa tarkoitetaan: 

– merkinnällä "U.V.M.": Säännös ei koske jo liikenteessä olevia vesikulkuneuvoja, paitsi jos 
kyseiset osat on vaihdettu tai niiden rakennetta muutettu. Toisin sanoen säännös koskee 
vain Uusia vesikulkuneuvoja ja Vaihdettuja tai rakenteeltaan Muutettuja osia tai tiloja. Jos 
nykyiset osat korvataan teknisesti vastaavilla samantyyppisillä varaosilla, kyseessä ei ole 
siirtymäsäännösten mukainen vaihto ("V"). 

– ilmaisulla "yhteisön todistuksen myöntämisen tai uusimisen yhteydessä": Säännöstä on 
noudatettava siihen mennessä, kun yhteisön todistus myönnetään tai uusitaan säännöksen 
voimaantulon johdosta. 
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Artikla ja kohta SISÄLTÖ MÄÄRÄAIKA JA HUOMAUTUKSET Koskee vesi-

kulkuneuvoja, 
joiden alus-
todistus tai 

liikennelupa on 
myönnetty 

ennen: 

 3 LUKU   

3.03 7 kohta Ankkurit, jotka eivät työnny esiin 
aluksen keulalohkoissa 

U.V.M., viimeistään yhteisön 
todistuksen myöntämisen tai uusimisen 
yhteydessä 1.1.2041 jälkeen 

1.10.1999 

3.04 3 kohdan 
toinen virke 

Konehuoneiden eristys U.V.M., viimeistään yhteisön 
todistuksen myöntämisen tai uusimisen 
yhteydessä 

1.4.2003 

 3 kohdan 
kolmas ja neljäs 
virke 

Aukot ja sulkulaitteet U.V.M., viimeistään yhteisön 
todistuksen myöntämisen tai uusimisen 
yhteydessä 

1.10.2003 

 8 LUKU   

8.02 4 kohta Moottorin osien suojaus U.V.M., viimeistään yhteisön 
todistuksen myöntämisen tai uusimisen 
yhteydessä 

1.4.2003 

8.03 3 kohta Ylinopeussuoja U.V.M., viimeistään yhteisön 
todistuksen myöntämisen tai uusimisen 
yhteydessä 1.1.2010 jälkeen 

1.4.2004 

8.05 9 kohdan 
ensimmäinen 
virke 

Peilauslaitteiden oltava luettavissa 
enimmäistäyttötasoon saakka 

U.V.M., viimeistään yhteisön 
todistuksen myöntämisen tai uusimisen 
yhteydessä 1.1.2010 jälkeen 

1.4.1999 

 13 kohta Täyttötason valvonta päämoottoreille 
sekä muille ajoon tarvittaville 
moottoreille 

U.V.M., viimeistään yhteisön 
todistuksen myöntämisen tai uusimisen 
yhteydessä 1.1.2015 jälkeen 

1.4.1999 

 8 a LUKU   

 Sovelletaan Reinillä liikennöivien 
alusten tarkastamista koskevien 
määräysten 8 a luvun 
siirtymämääräyksiä 
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 10 LUKU   

10.02 2 kohdan
 a alakohta 

Teräsköysien ja muiden köysien 
hyväksyminen 

Ensimmäinen aluksella vaihdettava 
köysi: U.V.M., viimeistään 1.1.2008. 
Toinen ja kolmas köysi: 1.1.2013. 

1.4.2003 

10.03 1 kohta Eurooppalainen standardi Vaihdon yhteydessä, viimeistään 
1.1.2010 

1.4.2002 

 2 kohta Soveltuvuus A-, B- ja C-luokkien 
palojen sammuttamiseen 

Vaihdon yhteydessä, viimeistään 
1.1.2010 

1.4.2002 

10.03 a Kiinteät palonsammutusjärjestelmät 
hyteissä, ohjaushyteissä ja 
matkustajatiloissa 

U.V.M., viimeistään yhteisön 
todistuksen myöntämisen tai uusimisen 
yhteydessä 1.1.2035 jälkeen 

1.4.2002 

10.03 b Kiinteät palonsammutusjärjestelmät 
konehuoneissa, kattilahuoneissa ja 
pumppuhuoneissa 

1 viimeistään yhteisön todistuksen 
myöntämisen tai uusimisen yhteydessä 
1.1.2035 jälkeen 

1.4.2002 

10.04 Eurooppalaisen standardin soveltaminen 
laivaveneisiin 

U.V.M., viimeistään yhteisön 
todistuksen myöntämisen tai uusimisen 
yhteydessä 1.1.2015 jälkeen 

1.10.2003 

10.05 2 kohta Puhallettavat pelastusliivit U.V.M., viimeistään yhteisön 
todistuksen myöntämisen tai uusimisen 
yhteydessä 1.1.2010 jälkeen. 
Pelastusliivejä, jotka ovat olleet 
aluksella 30.9.2003, saa käyttää, kunnes 
yhteisön todistus myönnetään tai 
uusitaan 1.1.2010 jälkeen. 

1.10.2003 

 11 LUKU   

11.13 Syttyvien nesteiden säilytys U.V.M., viimeistään yhteisön 
todistuksen myöntämisen tai uusimisen 
yhteydessä 

1.10.2002 

 15 LUKU   

15.01 1 kohdan 
 c alakohta 

Ei sovelleta 8.06 artiklan 2 kohdan 
toista virkettä 

U.V.M., viimeistään yhteisön 
todistuksen myöntämisen tai uusimisen 
yhteydessä 

1.1.2006 

 d alakohta Ei sovelleta 9.14 artiklan 3 kohdan 
toista virkettä yli 50 V:n jännitteiden 
osalta 

U.V.M., viimeistään yhteisön 
todistuksen myöntämisen tai uusimisen 
yhteydessä 1.1.2010 jälkeen 

1.1.2006 

                                                 
1 1. Kiinteät CO2-palonsammutusjärjestelmät, jotka on asennettu 1 päivän tammikuuta 1995 

ja 31 päivän maaliskuuta 2003 välillä, ovat edelleen sallittuja 1 päivän tammikuuta 2035 
jälkeen aina yhteisön todistuksen myöntämiseen tai uusimiseen saakka, jos ne ovat 
31 päivänä maaliskuuta 2002 voimassa olleiden, Reinillä liikennöivien alusten 
tarkastamista koskevien määräysten 10.03 artiklan 5 kohdan mukaisia. 

 2. Maaliskuun 31 päivänä 2002 voimassa olleiden, Reinillä liikennöivien alusten 
tarkastamista koskevien määräysten 10.03 artiklan 5 kohtaa koskevat Reinin 
navigaation keskuskomission suositukset, jotka on annettu 1 päivän tammikuuta 1995 ja 
31 päivän maaliskuuta 2002 välisenä aikana, pysyvät voimassa 1 päivän tammikuuta 
2035 jälkeen aina yhteisön todistuksen myöntämiseen tai uusimiseen saakka. 

 3. Edellä olevan 10.03 b artiklan 2 kohdan a alakohtaa sovelletaan yhteisön todistuksen 
myöntämiseen tai uusimiseen saakka 1 päivän tammikuuta 2035 jälkeen vain, jos 
järjestelmät on asennettu 1 päivän lokakuuta 1992 jälkeen vesille laskettuihin aluksiin. 
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 2 kohdan 
 b alakohta 

13.04 artiklassa tarkoitetut 
höyrystyspolttimilla varustetut 
öljylämmitysuunit kielletty 

U.V.M., viimeistään yhteisön 
todistuksen myöntämisen tai uusimisen 
yhteydessä 

1.1.2006 

 c alakohta 13.07 artiklan mukaiset kiinteällä 
polttoaineella toimivat lämmityslaitteet 
kielletty 

U.V.M., viimeistään yhteisön 
todistuksen myöntämisen tai uusimisen 
yhteydessä 1.1.2010 jälkeen 

1.1.2006 

 e alakohta 14 luvun mukaiset nestekaasulaitteet 
kielletty 

U.V.M., viimeistään yhteisön 
todistuksen myöntämisen tai uusimisen 
yhteydessä 1.1.2045 jälkeen 

1.1.2006 

15.02 2 kohta Laipioiden lukumäärä ja sijoitus U.V.M., viimeistään yhteisön 
todistuksen myöntämisen tai uusimisen 
yhteydessä 1.1.2045 jälkeen 

1.1.2006 

 5 kohdan 
toinen virke 

Upporaja, jos laipiokantta ei ole Ennen 1.1.1996 vesille laskettujen 
matkustaja-alusten osalta vaatimusta 
sovelletaan U.V.M., viimeistään 
yhteisön todistuksen myöntämisen tai 
uusimisen yhteydessä 1.1.2045 jälkeen 

1.1.2006 

 15 kohta Kaksoispohjien tai sivusäiliöiden 
vähimmäiskorkeus 

U.V.M., viimeistään yhteisön 
todistuksen myöntämisen tai uusimisen 
yhteydessä 1.1.2045 jälkeen 

1.1.2006 

15.03 1–6 kohta Vahingoittumattoman aluksen vakavuus U.V.M. ja jos matkustajien 
enimmäismäärää on korotettu, 
viimeistään yhteisön todistuksen 
myöntämisen tai uusimisen yhteydessä 
1.1.2045 jälkeen 

1.1.2006 

15.03 7 ja 
8 kohta 

Vahingoittuneen aluksen vakavuus U.V.M., viimeistään yhteisön 
todistuksen myöntämisen tai uusimisen 
yhteydessä 1.1.2045 jälkeen 

1.1.2006 

 9 kohta Kahden osaston täyttymisen kestäminen U.V.M. 1.1.2007 

 10–13 kohta Vahingoittuneen aluksen vakavuus U.V.M., viimeistään yhteisön 
todistuksen myöntämisen tai uusimisen 
yhteydessä 1.1.2045 jälkeen 

1.1.2006 

15.05 2 kohdan
 a alakohta 

Matkustajamäärä, jonka osalta on 
osoitettu 15.06 artiklan 8 kohdan 
mukaisen evakuointialueen olemassaolo

U.V.M., viimeistään yhteisön 
todistuksen myöntämisen tai uusimisen 
yhteydessä 1.1.2045 jälkeen 

1.1.2006 
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 b alakohta Matkustajamäärä, joka on otettu 
huomioon 15.03 artiklan mukaisessa 
vakavuuslaskelmassa 

U.V.M., viimeistään yhteisön 
todistuksen myöntämisen tai uusimisen 
yhteydessä 1.1.2045 jälkeen 

1.1.2006 

15.06 1 kohta Matkustajatilat kaikilla kansilla 
peräsoppilaipion keulapuolella 

U.V.M., viimeistään yhteisön 
todistuksen myöntämisen tai uusimisen 
yhteydessä 1.1.2045 jälkeen 

1.1.2006 

 2 kohta 11.13 artiklassa tarkoitetut kaapit ja 
huoneet, jotka on tarkoitettu syttyvien 
nesteiden säilytykseen 

U.V.M., viimeistään yhteisön 
todistuksen myöntämisen tai uusimisen 
yhteydessä 

1.1.2006 

 3 kohdan
 c alakohdan 
ensimmäinen 
virke 

Uloskäyntien sisäkorkeus U.V.M., viimeistään yhteisön 
todistuksen myöntämisen tai uusimisen 
yhteydessä 1.1.2045 jälkeen 

1.1.2006 

toinen virke Matkustajahyttien ja muiden pienten 
tilojen ovien sisäleveys 

0,7 m:n mitta: U.V.M., viimeistään 
yhteisön todistuksen myöntämisen tai 
uusimisen yhteydessä 1.1.2045 jälkeen 

1.1.2006 

15.06 3 kohdan
 f alakohdan 
ensimmäinen 
virke 

Varauloskäyntien koko U.V.M., viimeistään yhteisön 
todistuksen myöntämisen tai uusimisen 
yhteydessä 1.1.2045 jälkeen 

1.1.2006 

 g alakohta Liikuntaesteisten henkilöiden käyttöön 
tarkoitettujen tilojen uloskäynnit 

U.V.M., viimeistään yhteisön 
todistuksen myöntämisen tai uusimisen 
yhteydessä 1.1.2045 jälkeen 

1.1.2006 

 4 kohdan
 d alakohta 

Liikuntaesteisten henkilöiden käyttöön 
tarkoitetut ovet 

U.V.M., viimeistään yhteisön 
todistuksen myöntämisen tai uusimisen 
yhteydessä 1.1.2045 jälkeen 

1.1.2006 

 5 kohta Yhteyskäytäviä koskevat vaatimukset U.V.M., viimeistään yhteisön 
todistuksen myöntämisen tai uusimisen 
yhteydessä 1.1.2045 jälkeen 

1.1.2006 

 6 kohdan
 b alakohta 

Poistumistiet evakuointialueille U.V.M., viimeistään yhteisön 
todistuksen myöntämisen tai uusimisen 
yhteydessä 1.1.2045 jälkeen 

1.1.2006 

 c alakohta Ei poistumisteitä konehuoneiden ja 
keittiöiden kautta 

U.V.M., viimeistään yhteisön 
todistuksen myöntämisen tai uusimisen 
yhteydessä 

1.1.2006 

 d alakohta Ei tikaspuolia, tikkaita eikä muita niiden 
kaltaisia rakennelmia poistumisreiteillä 

U.V.M., viimeistään yhteisön 
todistuksen myöntämisen tai uusimisen 
yhteydessä 1.1.2045 jälkeen 

1.1.2006 
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 7 kohta Sopiva turvaohjausjärjestelmä U.V.M., viimeistään yhteisön 
todistuksen myöntämisen tai uusimisen 
yhteydessä 1.1.2045 jälkeen 

1.1.2006 

 8 kohta Kokoontumisalueita koskevat 
vaatimukset 

U.V.M., viimeistään yhteisön 
todistuksen myöntämisen tai uusimisen 
yhteydessä 1.1.2045 jälkeen 

1.1.2006 

 9 kohdan a–
c alakohta, 
e alakohta ja 
viimeinen virke 

Matkustajatilojen portaita ja 
porrastasanteita koskevat vaatimukset 

U.V.M., viimeistään yhteisön 
todistuksen myöntämisen tai uusimisen 
yhteydessä 1.1.2045 jälkeen 

1.1.2006 

 10 kohdan
 a alakohdan 
ensimmäinen 
virke 

Eurooppalaisen standardin EN 711:1995 
mukaiset kaiteet 

U.V.M., viimeistään yhteisön 
todistuksen myöntämisen tai uusimisen 
yhteydessä 1.1.2045 jälkeen 

1.1.2006 

toinen virke Liikuntaesteisten henkilöiden käyttöön 
tarkoitettujen kansien partaiden ja 
kaiteiden korkeus 

U.V.M., viimeistään yhteisön 
todistuksen myöntämisen tai uusimisen 
yhteydessä 1.1.2045 jälkeen 

1.1.2006 

 b alakohdan 
toinen virke 

Yleensä liikuntaesteisten henkilöiden 
alukseen siirtymiseen tai siitä 
poistumiseen käytettävien aukkojen 
sisäleveys 

U.V.M., viimeistään yhteisön 
todistuksen myöntämisen tai uusimisen 
yhteydessä 1.1.2045 jälkeen 

1.1.2006 

 12 kohta Eurooppalaisen standardin 
EN 14206:2003 mukaiset laskuportaat 

U.V.M., viimeistään yhteisön 
todistuksen myöntämisen tai uusimisen 
yhteydessä 

1.1.2006 

 13 kohta Liikuntaesteisten henkilöiden käyttöön 
tarkoitetut kulkualueet ja niiden seinät 

U.V.M., viimeistään yhteisön 
todistuksen myöntämisen tai uusimisen 
yhteydessä 1.1.2045 jälkeen 

1.1.2006 

 14 kohdan 
ensimmäinen 
virke 

Kulkualueiden lasiovet ja -seinät sekä 
ikkunalasit 

U.V.M., viimeistään yhteisön 
todistuksen myöntämisen tai uusimisen 
yhteydessä 1.1.2045 jälkeen 

1.1.2006 

 15 kohta Kokonaan panoraamaikkunoista 
koostuvia kansirakenteita tai niiden 
kattoja koskevat vaatimukset 

U.V.M., viimeistään yhteisön 
todistuksen myöntämisen tai uusimisen 
yhteydessä 1.1.2045 jälkeen 

1.1.2006 

 16 kohta 12.05 artiklan mukaiset 
juomavesijärjestelmät 

U.V.M., viimeistään yhteisön 
todistuksen myöntämisen tai uusimisen 
yhteydessä 

1.1.2006 

 17 kohdan 
toinen virke 

Liikuntaesteisten henkilöiden käyttöön 
varustettuja WC:itä koskevat 
vaatimukset 

U.V.M., viimeistään yhteisön 
todistuksen myöntämisen tai uusimisen 
yhteydessä 1.1.2045 jälkeen 

1.1.2006 
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 18 kohta Ilmanvaihto hyteissä, joissa ei ole 
avattavaa ikkunaa 

U.V.M., viimeistään yhteisön 
todistuksen myöntämisen tai uusimisen 
yhteydessä 1.1.2045 jälkeen 

1.1.2006 

15.07 Käyttövoimajärjestelmää koskevat 
vaatimukset 

U.V.M., viimeistään yhteisön 
todistuksen myöntämisen tai uusimisen 
yhteydessä 1.1.2045 jälkeen 

1.1.2007 

15.08 2 kohta Matkustajatilojen kovaäänisiä koskevat 
vaatimukset 

Sellaisten matkustaja-alusten osalta, 
joiden LWL on alle 40 m tai jotka on 
tarkoitettu enintään 75 henkilölle, 
vaatimusta sovelletaan U.V.M., 
viimeistään yhteisön todistuksen 
myöntämisen tai uusimisen yhteydessä 
1.1.2010 jälkeen 

1.1.2006 

 3 kohta Hälytysjärjestelmää koskevat 
vaatimukset 

Päiväristeilyalusten osalta säännöstä 
sovelletaan U.V.M., viimeistään 
yhteisön todistuksen myöntämisen tai 
uusimisen yhteydessä 1.1.2010 jälkeen 

1.1.2006 

 3 kohdan
 c alakohta 

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

Päiväristeilyalusten osalta säännöstä 
sovelletaan U.V.M., viimeistään 
yhteisön todistuksen myöntämisen tai 
uusimisen yhteydessä 1.1.2010 jälkeen 

1.1.2006 

 4 kohta Pilssiveden tasohälytin kussakin 
vesitiiviissä osastossa 

U.V.M., viimeistään yhteisön 
todistuksen myöntämisen tai uusimisen 
yhteydessä 1.1.2010 jälkeen 

1.1.2006 

 5 kohta Kaksi moottorikäyttöistä 
tyhjennyspumppua 

U.V.M., viimeistään yhteisön 
todistuksen myöntämisen tai uusimisen 
yhteydessä 1.1.2010 jälkeen 

1.1.2006 

 6 kohta 8.06 artiklan 4 kohdan mukainen 
pysyvästi asennettu tyhjennysjärjestelmä

U.V.M., viimeistään yhteisön 
todistuksen myöntämisen tai uusimisen 
yhteydessä 1.1.2015 jälkeen 

1.1.2006 

 7 kohta Kylmävarastojen avaaminen 
sisäpuolelta 

U.V.M., viimeistään yhteisön 
todistuksen myöntämisen tai uusimisen 
yhteydessä 

1.1.2006 

 8 kohta Ilmanvaihto kannen alla oleviin tiloihin 
sijoitettuja, CO2-käyttöisiä 
baarijärjestelmiä varten 

U.V.M., viimeistään yhteisön 
todistuksen myöntämisen tai uusimisen 
yhteydessä 1.1.2010 jälkeen 

1.1.2006 

 9 kohta Ensiapupakkaukset U.V.M., viimeistään yhteisön 
todistuksen myöntämisen tai uusimisen 
yhteydessä 

1.1.2006 
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15.09 1 kohdan 
ensimmäinen 
virke 

Pelastusrenkaat U.V.M., viimeistään yhteisön todistuksen 
myöntämisen tai uusimisen yhteydessä 

1.1.2006 

 2 kohta Henkilökohtaiset pelastusvälineet U.V.M., viimeistään yhteisön todistuksen 
myöntämisen tai uusimisen yhteydessä 

1.1.2006 

 3 kohta Asianmukaiset siirtovälineet U.V.M., viimeistään yhteisön todistuksen 
myöntämisen tai uusimisen yhteydessä 
1.1.2010 jälkeen 

1.1.2006 

15.09 4 kohta Eurooppalaisen standardin 
EN 395:1998 tai EN 396:1998 
mukaiset henkilökohtaiset 
pelastusvälineet 100 prosentille 
matkustajista  

U.V.M., viimeistään yhteisön todistuksen 
myöntämisen tai uusimisen yhteydessä 

1.1.2006 

 Henkilökohtaiset pelastusvälineet 
lapsille 

Välineet katsotaan vaihtoehdoksi 
henkilökohtaisille pelastusvälineille yhteisön 
todistuksen myöntämiseen tai uusimiseen 
saakka 1.1.2010 jälkeen 

1.1.2006 

 Hengenpelastusvälineet Matkustaja-aluksilla, joilla oli 15.09 artiklan 
5 kohdan mukaiset yhteispelastusvälineet 
ennen 1.1.2005, välineet katsotaan 
vaihtoehdoksi henkilökohtaisille 
pelastusvälineille. 

Matkustaja-aluksilla, joilla oli 15.09 artiklan 
6 kohdan mukaiset yhteispelastusvälineet 
ennen 1.1.2005, välineet katsotaan 
vaihtoehdoksi henkilökohtaisille 
pelastusvälineille yhteisön todistuksen 
myöntämiseen tai uusimiseen saakka 1.1.2010 
jälkeen. 

1.1.2006 

 5 kohdan
 b ja 
c alakohta 

Asianmukaiset istuintilat, kelluvuus 
vähintään 750 N 

U.V.M., viimeistään yhteisön todistuksen 
myöntämisen tai uusimisen yhteydessä 
1.1.2010 jälkeen 

 

 f alakohta Vakaa tasapainotila ja asianmukaiset 
kahvat 

U.V.M., viimeistään yhteisön todistuksen 
myöntämisen tai uusimisen yhteydessä 
1.1.2010 jälkeen 

1.1.2006 

 i alakohta Asianmukaiset evakuointikeinot 
evakuointialueilta pelastuslautoille 

U.V.M., viimeistään yhteisön todistuksen 
myöntämisen tai uusimisen yhteydessä 
1.1.2010 jälkeen 

1.1.2006 
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 9 kohta Hengenpelastusvälineiden tarkastus 

valmistajan ohjeiden mukaisesti 
U.V.M., viimeistään yhteisön todistuksen 
myöntämisen tai uusimisen yhteydessä 

1.1.2006 

 10 kohta Laivavene, jossa moottori ja 
valonheitin 

U.V.M., viimeistään yhteisön todistuksen 
myöntämisen tai uusimisen yhteydessä 
1.1.2010 jälkeen 

1.1.2006 

 11 kohta Paarit U.V.M., viimeistään yhteisön todistuksen 
myöntämisen tai uusimisen yhteydessä 

1.1.2006 

 Sähkölaitteet  1.1.2006 

15.10 2 kohta 9.16 artiklan 3 kohdan soveltaminen 
myös käytäviin ja matkustajien 
virkistystiloihin 

U.V.M., viimeistään yhteisön todistuksen 
myöntämisen tai uusimisen yhteydessä 
1.1.2015 jälkeen 

1.1.2006 

 3 kohta Asianmukainen hätävalaistus Hätävalaistus U.V.M., viimeistään yhteisön 
todistuksen myöntämisen tai uusimisen 
yhteydessä 1.1.2015 jälkeen 

1.1.2006 

 4 kohta Varavirtajärjestelmä Sellaisten päiväristeilyalusten osalta, joiden 
LWL on 25 m tai vähemmän, säännöstä 
sovelletaan U.V.M., viimeistään yhteisön 
todistuksen myöntämisen tai uusimisen 
yhteydessä 1.1.2015 jälkeen 

1.1.2006 

 f alakohta 10.02 artiklan 2 kohdan i alakohdan 
mukaisten valonheittimien 
hätäsyöttö 

U.V.M., viimeistään yhteisön todistuksen 
myöntämisen tai uusimisen yhteydessä 
1.1.2015 jälkeen 

1.1.2006 

 i alakohta 15.06 artiklan 9 kohdan viimeisessä 
virkkeessä tarkoitettujen hissien ja 
nostolaitteiden hätäsyöttö 

U.V.M., viimeistään yhteisön todistuksen 
myöntämisen tai uusimisen yhteydessä 
1.1.2015 jälkeen 

1.1.2006 

 6 kohta Varavirtajärjestelmää koskevat 
vaatimukset: 

 1.1.2006 

 - 15.11 artiklan 2 kohdan mukaiset 
väliseinät 

U.V.M., viimeistään yhteisön todistuksen 
myöntämisen tai uusimisen yhteydessä 
1.1.2015 jälkeen 

1.1.2006 

 - kaapeleiden asentaminen U.V.M., viimeistään yhteisön todistuksen 
myöntämisen tai uusimisen yhteydessä 
1.1.2015 jälkeen 

1.1.2006 

 - varavirtajärjestelmä upporajan 
yläpuolella 

U.V.M., viimeistään yhteisön todistuksen 
myöntämisen tai uusimisen yhteydessä 
1.1.2015 jälkeen 

1.1.2006 
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15.11 Paloturvallisuus  1.1.2007 

 1 kohta Materiaalien ja osien soveltuvuus 
paloturvallisuuden kannalta 

U.V.M., viimeistään yhteisön todistuksen 
myöntämisen tai uusimisen yhteydessä 
1.1.2045 jälkeen 

1.1.2006 

15.11 2 kohta Väliseinien suunnittelu U.V.M., viimeistään yhteisön todistuksen 
myöntämisen tai uusimisen yhteydessä 
1.1.2045 jälkeen 

1.1.2006 

 3 kohta Muissa tiloissa kuin konehuoneissa 
ja varastoissa käytettävien maalien, 
lakkojen ja pintakäsittelyaineiden 
sekä kansipäällysteiden on oltava 
palamista hidastavia 

U.V.M., viimeistään yhteisön todistuksen 
myöntämisen tai uusimisen yhteydessä 
1.1.2015 jälkeen 

1.1.2006 

 4 kohta Oleskelutilojen välikatot ja 
seinäpäällysteet palamattomasta 
materiaalista 

U.V.M., viimeistään yhteisön todistuksen 
myöntämisen tai uusimisen yhteydessä 
1.1.2045 jälkeen 

1.1.2006 

 5 kohta Kokoontumisalueiden huonekalut ja 
varusteet palamattomasta 
materiaalista 

U.V.M., viimeistään yhteisön todistuksen 
myöntämisen tai uusimisen yhteydessä 
1.1.2045 jälkeen 

1.1.2006 

 6 kohta Säännöstön mukaiset kokeet U.V.M., viimeistään yhteisön todistuksen 
myöntämisen tai uusimisen yhteydessä 
1.1.2045 jälkeen 

1.1.2006 

 7 kohta Oleskelutilojen eristysmateriaalit U.V.M., viimeistään yhteisön todistuksen 
myöntämisen tai uusimisen yhteydessä 
1.1.2045 jälkeen 

1.1.2006 

 8 kohdan a ja 
b alakohta, 
c alakohdan 
toinen virke ja 
d alakohta 

Väliseinien ovia koskevat 
vaatimukset 

U.V.M., viimeistään yhteisön todistuksen 
myöntämisen tai uusimisen yhteydessä 
1.1.2045 jälkeen 

1.1.2006 

 9 kohta Seinät Risteilyaluksilla, joilla ei ole automaattista 
sprinklerijärjestelmää, seinien loppupäät 
hyttien välillä: U.V.M., viimeistään yhteisön 
todistuksen myöntämisen tai uusimisen 
yhteydessä 1.1.2010 jälkeen. 

1.1.2006 
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 10 kohta Väliseinät U.V.M., viimeistään yhteisön todistuksen 
myöntämisen tai uusimisen yhteydessä 
1.1.2045 jälkeen 

1.1.2006 

 12 kohdan 
toinen virke 

Portaat teräksestä tai muusta 
vastaavasta palamattomasta 
materiaalista 

U.V.M., viimeistään yhteisön todistuksen 
myöntämisen tai uusimisen yhteydessä 
1.1.2045 jälkeen 

1.1.2006 

 13 kohta Sisätilojen portaiden suojaaminen 
seinillä 

U.V.M., viimeistään yhteisön todistuksen 
myöntämisen tai uusimisen yhteydessä 
1.1.2045 jälkeen 

1.1.2006 

 14 kohta Tuuletus- ja ilmanvaihtojärjestelmät U.V.M., viimeistään yhteisön todistuksen 
myöntämisen tai uusimisen yhteydessä 
1.1.2045 jälkeen 

1.1.2006 

 15 kohta Keittiöiden ilmanvaihtojärjestelmät 
ja ilmanpoistolaitteilla varustetut 
uunit 

U.V.M., viimeistään yhteisön todistuksen 
myöntämisen tai uusimisen yhteydessä 
1.1.2045 jälkeen 

1.1.2006 

 16 kohta Valvontakeskusten, porraskuilujen ja 
kokoontumisalueiden 
savunpoistojärjestelmät 

U.V.M., viimeistään yhteisön todistuksen 
myöntämisen tai uusimisen yhteydessä 
1.1.2045 jälkeen 

1.1.2006 

 17 kohta Palohälytysjärjestelmä Päiväristeilyalukset: U.V.M., viimeistään 
yhteisön todistuksen myöntämisen tai 
uusimisen yhteydessä 1.1.2010 jälkeen 

1.1.2006 

15.12 1 kohta Käsisammuttimet Sammutin ja sammutuspeite keittiöissä, 
kampaamoissa ja hajuvesiliikkeissä: U.V.M., 
viimeistään yhteisön todistuksen myöntämisen 
tai uusimisen yhteydessä 

1.1.2006 

 2 kohta Palopostijärjestelmä Toinen sammutuspumppu: U.V.M., viimeistään 
yhteisön todistuksen myöntämisen tai 
uusimisen yhteydessä 1.1.2010 jälkeen 

1.1.2006 

 4 kohta Palopostien venttiilit U.V.M., viimeistään yhteisön todistuksen 
myöntämisen tai uusimisen yhteydessä 

1.1.2006 

 5 kohta Akselistaan kiinnitetty kela U.V.M., viimeistään yhteisön todistuksen 
myöntämisen tai uusimisen yhteydessä 

1.1.2006 
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 6 kohta Materiaalit, vioittumissuoja U.V.M., viimeistään yhteisön todistuksen 
myöntämisen tai uusimisen yhteydessä 
1.1.2010 jälkeen 

1.1.2006 

 7 kohta Putkien ja palopostien jäätymisen 
välttäminen 

U.V.M., viimeistään yhteisön todistuksen 
myöntämisen tai uusimisen yhteydessä 
1.1.2010 jälkeen 

1.1.2006 

 8 kohdan
 b alakohta 

Sammutuspumppujen käyttö 
toisistaan riippumatta 

U.V.M., viimeistään yhteisön todistuksen 
myöntämisen tai uusimisen yhteydessä 
1.1.2010 jälkeen 

1.1.2006 

 d alakohta Sammutuspumppujen asentaminen U.V.M., viimeistään yhteisön todistuksen 
myöntämisen tai uusimisen yhteydessä 
1.1.2010 jälkeen 

1.1.2006 

 9 kohta Konehuoneiden 
palonsammutusjärjestelmä 

U.V.M., viimeistään yhteisön todistuksen 
myöntämisen tai uusimisen yhteydessä 
1.1.2010 jälkeen 

1.1.2006 

15.12 9 kohta Teräksestä tai ominaisuuksiltaan 
vastaavasta materiaalista 
rakennettujen konehuoneiden 
palonsammutusjärjestelmä 

U.V.M., viimeistään yhteisön todistuksen 
myöntämisen tai uusimisen yhteydessä 
1.1.2045 jälkeen. Siirtymäkausi ei koske 
matkustaja-aluksia, jotka on laskettu vesille 
31.12.1995 jälkeen, joiden runko on puusta, 
alumiinista tai muovista ja joiden konehuoneet 
eivät ole 3.04 artiklan 3 ja 4 kohdan mukaisesta 
materiaalista. 

1.1.2006 

15.13 Turvallisuusjärjestelyt Päiväristeilyalukset: U.V.M., viimeistään 
yhteisön todistuksen myöntämisen tai 
uusimisen yhteydessä 

1.1.2006 

15.14 1 kohta Jätevesien keruu ja hävittäminen Risteilyalukset, joilla on korkeintaan 
50 vuodepaikkaa, ja päiväristeilyalukset: 
U.V.M., viimeistään yhteisön todistuksen 
myöntämisen tai uusimisen yhteydessä 
1.1.2045 jälkeen 

1.1.2006 

 2 kohta Jäteveden keruusäiliöitä koskevat 
vaatimukset 

Risteilyalukset, joilla on korkeintaan 
50 vuodepaikkaa, ja päiväristeilyalukset, jotka 
saavat ottaa korkeintaan 50 matkustajaa: 
U.V.M., viimeistään yhteisön todistuksen 
myöntämisen tai uusimisen yhteydessä 
1.1.2045 jälkeen 

1.1.2006 
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15.15 Tiettyjä matkustaja-aluksia koskevat 

poikkeukset 
 1.1.2006 

 1 kohta Vahingoittuneen aluksen vakavuus U.V.M., viimeistään yhteisön todistuksen 
myöntämisen tai uusimisen yhteydessä 
1.1.2045 jälkeen 

1.1.2006 

 4 kohta (ei tekstiä)  1.1.2006 

 5 kohta Laivavene, taso tai vastaava laitteisto Matkustaja-alukset, joiden suurin sallittu 
matkustajamäärä on 250 tai 50 vuodepaikkaa: 
U.V.M., viimeistään yhteisön todistuksen 
myöntämisen tai uusimisen yhteydessä 
1.1.2010 jälkeen. 

1.1.2006 

 6 kohta Laivavene, taso tai vastaava laitteisto Matkustaja-alukset, joiden suurin sallittu 
matkustajamäärä on 250 tai 50 vuodepaikkaa: 
U.V.M., viimeistään yhteisön todistuksen 
myöntämisen tai uusimisen yhteydessä 
1.1.2010 jälkeen. 

1.1.2006 

15.15 9 kohdan
 a alakohta 

Nestekaasulaitteistojen 
hälytysjärjestelmät 

U.V.M., viimeistään todistuksen uusimisen 
yhteydessä 14.15 artiklan mukaisesti 

1.1.2006 

 b alakohta 15.09 artiklan 5 kohdan mukaiset 
yhteispelastusvälineet 

U.V.M., viimeistään yhteisön todistuksen 
myöntämisen tai uusimisen yhteydessä 
1.1.2010 jälkeen 

1.1.2006 

 

24.07 artikla 

(ei tekstiä) 
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24 a LUKU 

S I I R T Y M Ä S Ä Ä N N Ö K S E T  A L U K S I L L E ,  J O T K A  E I V Ä T  L I I K E N N Ö I  
V Y Ö H Y K K E E N  R  V E S I T E I L L Ä  

24 a.01 artikla 

Siirtymäsäännösten soveltaminen jo liikenteessä oleviin vesikulkuneuvoihin ja 
aikaisempien yhteisön todistusten voimassaoloaika 

1. Seuraavia säännöksiä sovelletaan 

a) vesikulkuneuvoihin, joille on myönnetty yhteisön todistus ensimmäisen kerran ennen ….* 
ja 

b) vesikulkuneuvoihin, joille on myönnetty toinen liikennelupa ennen ….*. 

2. Kyseisten vesikulkuneuvojen osalta on osoitettava, että ne noudattavat direktiivin 82/714/ETY 
liitteessä II olevan 1–13 luvun säännöksiä päivänä, jona alustodistus tai toinen liikennelupa 
myönnetään. 

3. Ennen …* myönnetyt yhteisön todistukset pysyvät voimassa todistuksessa mainittuun 
voimassaolon päättymispäivään saakka. Edellä olevan 2.09 artiklan 2 kohdan a alakohtaa 
sovelletaan. 

24 a.02 artikla 

Jo liikenteessä olevia vesikulkuneuvoja koskevat vapautukset 

1. Seuraavia säännöksiä ei sovelleta vesikulkuneuvoihin, joiden kölit on laskettu ennen 
AA.BB.CCCC (24 kuukautta direktiivin julkaisemisesta), taulukon kolmannessa sarakkeessa 
kuvatuin edellytyksin, jos ne täyttävät tämän direktiivin, sellaisena kuin se on voimassa 
4 päivänä lokakuuta 1982, liitteessä II olevien 1–12 luvun vaatimukset. 

                                                 
* 2 vuotta tämän direktiivin voimaantulopäivästä. 
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2. Seuraavassa taulukossa tarkoitetaan: 

– merkinnällä "U.V.M.": Vaatimus ei koske jo liikenteessä olevia vesikulkuneuvoja, paitsi 
jos kyseiset osat on vaihdettu tai niiden rakennetta muutettu. Toisin sanoen säännös koskee 
vain Uusia vesikulkuneuvoja ja Vaihdettuja tai rakenteeltaan Muutettuja osia tai tiloja. Jos 
nykyiset osat korvataan teknisesti vastaavilla samantyyppisillä varaosilla, kyseessä ei ole 
siirtymäsäännösten mukainen vaihto ("V"). 

– ilmaisulla "yhteisön todistuksen myöntämisen tai uusimisen yhteydessä": Vaatimusta on 
noudatettava siitä alkaen, kun todistus myönnetään tai uusitaan seuraavan kerran …* 
jälkeen. Jos todistuksen voimassaolo päättyy …* ja ….** edeltävän päivän välisenä aikana, 
vaatimusta on kuitenkin noudatettava ….** alkaen. 

 
Artikla ja kohta SISÄLTÖ MÄÄRÄAIKA JA HUOMAUTUKSET 

 3 LUKU  

3.03 1 kohdan 
a alakohta 

Törmäyslaipion sijoittaminen U.V.M., viimeistään yhteisön todistuksen 
myöntämisen tai uusimisen yhteydessä ….*** 
jälkeen 

3.03 2 kohta Asuintilojen turvalaitteet U.V.M., viimeistään yhteisön todistuksen 
myöntämisen tai uusimisen yhteydessä ….**** 
jälkeen 

3.03 2 kohta Turvalaitteet U.V.M., viimeistään yhteisön todistuksen 
myöntämisen tai uusimisen yhteydessä ….***** 
jälkeen 

3.03 4 kohta Kaasutiivis erottaminen U.V.M., viimeistään yhteisön todistuksen 
myöntämisen tai uusimisen yhteydessä ….**** 
jälkeen 

3.03 5 kohdan 
toinen alakohta 

Peräsoppilaipion ovien valvonta  

3.03 7 kohta  Ankkurinpaikat keulaosassa U.V.M., viimeistään yhteisön todistuksen 
myöntämisen tai uusimisen yhteydessä ….***  
jälkeen 

3.04 3 kohdan 
toinen virke 

Konehuoneiden eristys U.V.M., viimeistään yhteisön todistuksen 
myöntämisen tai uusimisen yhteydessä 

3.04 3 kohdan 
kolmas ja neljäs 
virke 

Aukot ja sulkulaitteet U.V.M., viimeistään yhteisön todistuksen 
myöntämisen tai uusimisen yhteydessä 

                                                 
* 2 vuotta tämän direktiivin voimaantulopäivästä. 
** 3 vuotta tämän direktiivin voimaantulopäivästä. 
*** 43 vuotta tämän direktiivin voimaantulopäivästä. 
**** 18 vuotta tämän direktiivin voimaantulopäivästä. 
***** 23 vuotta tämän direktiivin voimaantulopäivästä. 
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3.04 6 kohta Uloskäynnit tiloista, jotka on luokiteltu 
konehuoneiksi tämän direktiivin  tuloksena 

U.V.M., viimeistään yhteisön todistuksen 
myöntämisen tai uusimisen yhteydessä ….*  
jälkeen 

 4 LUKU  

4.04 Syväysmerkit U.V.M., viimeistään yhteisön todistuksen 
myöntämisen tai uusimisen yhteydessä ….**  
jälkeen 

 5 LUKU  

5.06 1 kohdan 
ensimmäinen 
virke 

Säädetty nopeus (eteenpäin ajettaessa) U.V.M., viimeistään yhteisön todistuksen 
myöntämisen tai uusimisen yhteydessä ….* 
jälkeen 

 6 LUKU  

6.01 1 kohta 5 luvun mukainen ohjattavuus U.V.M., viimeistään yhteisön todistuksen 
myöntämisen tai uusimisen yhteydessä ….* 
jälkeen 

 3 kohta Pysyvät kallistumat ja ympäristön lämpötila U.V.M., viimeistään yhteisön todistuksen 
myöntämisen tai uusimisen yhteydessä ….**  
jälkeen 

6.01 7 kohta Peräsintukkien suunnittelu U.V.M., viimeistään yhteisön todistuksen 
myöntämisen tai uusimisen yhteydessä …*** 
jälkeen 

6.02 2 kohta Varakäyttöyksikön käyttö yhdellä 
toimenpiteellä 

U.V.M., viimeistään yhteisön todistuksen 
myöntämisen tai uusimisen yhteydessä …** 
jälkeen 

 3 kohta 5 luvun mukainen ohjattavuus varmistettu 
toisella käyttöyksiköllä / manuaalisesti 

U.V.M., viimeistään yhteisön todistuksen 
myöntämisen tai uusimisen yhteydessä …*  
jälkeen 

6.03 1 kohta Muiden sähkölaitteiden liittäminen 
ohjauslaitteen hydrauliseen käyttöyksikköön 

U.V.M., viimeistään yhteisön todistuksen 
myöntämisen tai uusimisen yhteydessä ….**  
jälkeen 

 2 kohta Erilliset hydrauliöljysäiliöt U.V.M., viimeistään yhteisön todistuksen 
myöntämisen tai uusimisen yhteydessä ….** 
jälkeen 

6.05 1 kohta Manuaalisen käyttöyksikön automaattinen 
kytkeytyminen pois päältä 

U.V.M., viimeistään yhteisön todistuksen 
myöntämisen tai uusimisen yhteydessä …**  
jälkeen 

6.06 1 kohta Kaksi toisistaan riippumatonta 
ohjausjärjestelmää 

U.V.M., viimeistään yhteisön todistuksen 
myöntämisen tai uusimisen yhteydessä …*** 
jälkeen 

6.07 2 kohdan
 a alakohta 

Hydraulisäiliöiden täyttötason ja käyttöpaineen 
valvonnan hälytys 

U.V.M., viimeistään yhteisön todistuksen 
myöntämisen tai uusimisen yhteydessä …** 
jälkeen 

 e alakohta Puskurijärjestelmien valvonta U.V.M., viimeistään yhteisön todistuksen 
myöntämisen tai uusimisen yhteydessä 

6.08 1 kohta 9.20 artiklan mukaisia elektronisia laitteita 
koskevat vaatimukset 

U.V.M., viimeistään yhteisön todistuksen 
myöntämisen tai uusimisen yhteydessä …*** 

jälkeen 

                                                 
* 43 vuotta tämän direktiivin voimaantulopäivästä. 
** 18 vuotta tämän direktiivin voimaantulopäivästä. 
*** 23 vuotta tämän direktiivin voimaantulopäivästä. 
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 7 LUKU  

 7.02 2–7 kohta Esteetön näkyvyys ohjaushytistä, 
seuraavia kohtia lukuun ottamatta:  

U.V.M., viimeistään yhteisön todistuksen 
myöntämisen tai uusimisen yhteydessä …* 
jälkeen 

7.02 3 kohdan 
 2 alakohta 

Esteetön näkyvyys perämiehen näköakselilla U.V.M., viimeistään yhteisön todistuksen 
myöntämisen tai uusimisen yhteydessä ….** 
jälkeen 

 5 kohta Valon vähimmäisläpäisevyys ikkunaruuduissa U.V.M., viimeistään yhteisön todistuksen 
myöntämisen tai uusimisen yhteydessä …***  
jälkeen 

7.03 7 kohta Hälytysten katkaiseminen U.V.M., viimeistään yhteisön todistuksen 
myöntämisen tai uusimisen yhteydessä 

 8 kohta Vaihtoehtoisen voimanlähteen automaattinen 
kytkeytyminen 

U.V.M., viimeistään yhteisön todistuksen 
myöntämisen tai uusimisen yhteydessä …***  
jälkeen 

7.04 1 kohta Päämoottorien ja ohjauslaitteiston hallinta U.V.M., viimeistään yhteisön todistuksen 
myöntämisen tai uusimisen yhteydessä 

7.04  2 kohta Päämoottorien hallinta Ohjaushyteissä, jotka on suunniteltu yhden 
henkilön tutkaohjausta varten: U.V.M., 
viimeistään yhteisön todistuksen myöntämisen 
tai uusimisen yhteydessä ….*  jälkeen, jos 
kulkusuunta on suoraan säädettävissä; U.V.M., 
viimeistään yhteisön todistuksen myöntämisen 
tai uusimisen yhteydessä ….***  jälkeen muiden 
moottorien osalta 

7.09 Hälytysjärjestelmä U.V.M., viimeistään yhteisön todistuksen 
myöntämisen tai uusimisen yhteydessä ….***  
jälkeen 

7.12  1 kohta Ohjaushytin korkeuden säätö U.V.M., viimeistään yhteisön todistuksen 
myöntämisen tai uusimisen yhteydessä 
Jos korkeuden säätö ei ole automaattinen: 
U.V.M., viimeistään yhteisön todistuksen 
myöntämisen tai uusimisen yhteydessä ….* 
jälkeen 

 2 ja 3 kohta  U.V.M., viimeistään yhteisön todistuksen 
myöntämisen tai uusimisen yhteydessä 

                                                 
* 43 vuotta tämän direktiivin voimaantulopäivästä. 
** 23 vuotta tämän direktiivin voimaantulopäivästä. 
*** 18 vuotta tämän direktiivin voimaantulopäivästä. 
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  8 LUKU  

8.01 3 kohta Vain polttomoottorit, jotka käyvät 
polttoaineella, jonka leimahduspiste on alle 
55 oC 

U.V.M., viimeistään yhteisön todistuksen 
myöntämisen tai uusimisen yhteydessä ….*  
jälkeen 

8.02 1 kohta Moottorien tahattoman käynnistymisen esto U.V.M., viimeistään yhteisön todistuksen 
myöntämisen tai uusimisen yhteydessä ….**  
jälkeen 

 4 kohta Koneiston osien suojaus U.V.M., viimeistään yhteisön todistuksen 
myöntämisen tai uusimisen yhteydessä 

8.03 2 kohta Valvontalaitteet U.V.M., viimeistään yhteisön todistuksen 
myöntämisen tai uusimisen yhteydessä ….** 
jälkeen 

 3 kohta Automaattinen ylinopeussuoja U.V.M., viimeistään yhteisön todistuksen 
myöntämisen tai uusimisen yhteydessä …**  
jälkeen 

 5 kohta Akselien läpiviennit U.V.M., viimeistään yhteisön todistuksen 
myöntämisen tai uusimisen yhteydessä …*  
jälkeen 

8.05 1 kohta Terässäiliöt nestemäiselle polttoaineelle U.V.M., viimeistään yhteisön todistuksen 
myöntämisen tai uusimisen yhteydessä …**  
jälkeen 

8.05 2 kohta Säiliöiden venttiilien automaattinen 
sulkeutuminen 

U.V.M., viimeistään yhteisön todistuksen 
myöntämisen tai uusimisen yhteydessä 

 3 kohta Ei polttoainesäiliöitä törmäyslaipion 
keulapuolelle 

U.V.M., viimeistään yhteisön todistuksen 
myöntämisen tai uusimisen yhteydessä …** 
jälkeen 

 4 kohta Ei polttoainesäiliöitä eikä niiden varusteita 
moottorien tai pakokaasuputkien yläpuolelle 

U.V.M., viimeistään yhteisön todistuksen 
myöntämisen tai uusimisen yhteydessä …**  
jälkeen. Siihen saakka polttoaineen turvallinen 
poisto on varmistettava asianmukaisin laittein. 

 6 kohdan 
 kolmas–
viides virke 

Ilmaputkien ja yhdysputkien sijainti ja mitat U.V.M., viimeistään yhteisön todistuksen 
myöntämisen tai uusimisen yhteydessä …**  
jälkeen 

 7 kohta Lukituslaitteen käyttö kannelta käsin U.V.M., viimeistään yhteisön todistuksen 
myöntämisen tai uusimisen yhteydessä ….**  
jälkeen 

 9 kohdan 
ensimmäinen 
virke 

Mittalaitteiden luettavuus 
enimmäistäyttömäärään asti 

U.V.M., viimeistään yhteisön todistuksen 
myöntämisen tai uusimisen yhteydessä …**  
jälkeen 

 13 kohta Täyttömäärän valvonta paitsi päämoottoreiden, 
myös muiden aluksen turvalliseen käyttöön 
tarvittavien moottoreiden osalta 

U.V.M., viimeistään yhteisön todistuksen 
myöntämisen tai uusimisen yhteydessä …** 
jälkeen 

                                                 
* 23 vuotta tämän direktiivin voimaantulopäivästä. 
** 18 vuotta tämän direktiivin voimaantulopäivästä. 
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8.06 Voiteluöljyn, putkien ja muiden varusteiden 
säilytys 

U.V.M., viimeistään yhteisön todistuksen 
myöntämisen tai uusimisen yhteydessä ….* 
jälkeen 

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

U.V.M., viimeistään yhteisön todistuksen 
myöntämisen tai uusimisen yhteydessä …*  
jälkeen 

8.08 8 kohta Yksinkertainen sulkulaite ei riitä 
painolastitilojen yhdistämiseen sellaisten 
lastiruumien tyhjennysputkiin, jotka voivat 
ottaa painolastia 

U.V.M., viimeistään yhteisön todistuksen 
myöntämisen tai uusimisen yhteydessä ….** 
jälkeen 

8.08 9 kohta Lastiruuman pilssin mittalaitteet U.V.M., viimeistään yhteisön todistuksen 
myöntämisen tai uusimisen yhteydessä …**  
jälkeen 

8.09 2 kohta Öljypitoisen veden keruu ja jäteöljyn säilytys U.V.M., viimeistään yhteisön todistuksen 
myöntämisen tai uusimisen yhteydessä …**  
jälkeen 

8.10 3 kohta Pysähdyksissä olevien vesikulkuneuvojen 
melutaso korkeintaan 65 dB(A) 

U.V.M., viimeistään yhteisön todistuksen 
myöntämisen tai uusimisen yhteydessä …***  
jälkeen 

   

   

 9 LUKU  

9.01 1 kohdan 
toinen virke 

Tarkastuselimelle esitettävät asiakirjat U.V.M., viimeistään yhteisön todistuksen 
myöntämisen tai uusimisen yhteydessä …*  
jälkeen 

9.01 2 kohdan 
toinen 
luetelmakohta 

Pää-, vara- ja jakotaulun kytkentäkaaviot 
pidettävä aluksella 

U.V.M., viimeistään yhteisön todistuksen 
myöntämisen tai uusimisen yhteydessä …**  
jälkeen 

 3 kohta Sisätilojen ja kannen lämpötilat U.V.M., viimeistään yhteisön todistuksen 
myöntämisen tai uusimisen yhteydessä …**  
jälkeen 

9.02 1–3 kohta  Virransyöttöjärjestelmät U.V.M., viimeistään yhteisön todistuksen 
myöntämisen tai uusimisen yhteydessä ….**  
jälkeen 

9.03 Kosketussuoja sekä suojaus vieraiden esineiden 
ja veden sisääntunkeutumiselta 

U.V.M., viimeistään yhteisön todistuksen 
myöntämisen tai uusimisen yhteydessä ….*** 
jälkeen 

9.05 4 kohta Maadoitusjohdinten poikkipinta U.V.M., viimeistään yhteisön todistuksen 
myöntämisen tai uusimisen yhteydessä ….***  
jälkeen 

                                                 
* 43 vuotta tämän direktiivin voimaantulopäivän jälkeen. 
** 18 vuotta tämän direktiivin voimaantulopäivän jälkeen. 
*** 23 vuotta tämän direktiivin voimaantulopäivän jälkeen. 
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9.11 4 kohta Tehokas ilmanvaihto, jos akut on sijoitettu 
suljettuun tilaan, kaappiin tai laatikkoon 

U.V.M., viimeistään yhteisön todistuksen 
myöntämisen tai uusimisen yhteydessä 

9.12 Kytkinlaitteistot U.V.M., viimeistään yhteisön todistuksen 
myöntämisen tai uusimisen yhteydessä …*  
jälkeen 

9.12 3 kohdan
 b alakohta 

Maadoituksen valvontalaite, joka voi antaa 
sekä valo- että äänihälytyksen 

U.V.M., viimeistään yhteisön todistuksen 
myöntämisen tai uusimisen yhteydessä …**  
jälkeen 

9.13 Hätäkatkaisimet U.V.M., viimeistään yhteisön todistuksen 
myöntämisen tai uusimisen yhteydessä ….**  
jälkeen 

9.14 Asennustarvikkeet U.V.M., viimeistään yhteisön todistuksen 
myöntämisen tai uusimisen yhteydessä ….** 

jälkeen 

9.14 3 kohdan 
toinen virke 

Ei yksinapaisia kytkimiä pesuloissa, pesu- ja 
kylpyhuoneissa eikä muissa kosteissa tiloissa 

U.V.M., viimeistään yhteisön todistuksen 
myöntämisen tai uusimisen yhteydessä …**  
jälkeen 

9.15 2 kohta Kunkin kaapelin poikkipinta vähintään 1,5 mm² U.V.M., viimeistään yhteisön todistuksen 
myöntämisen tai uusimisen yhteydessä …**  
jälkeen 

 10 kohta Ohjaushytteihin, joiden korkeutta voi säätää, 
liitetyt kaapelit 

U.V.M., viimeistään yhteisön todistuksen 
myöntämisen tai uusimisen yhteydessä ….**  
jälkeen 

9.16 3 kohdan 
toinen virke 

Toinen virtapiiri U.V.M., viimeistään yhteisön todistuksen 
myöntämisen tai uusimisen yhteydessä ….*  
jälkeen 

9.19 Mekaanisten laitteiden hälytys- ja 
turvajärjestelmät 

U.V.M., viimeistään yhteisön todistuksen 
myöntämisen tai uusimisen yhteydessä ….**  
jälkeen 

9.20 Elektroniset laitteet U.V.M., viimeistään yhteisön todistuksen 
myöntämisen tai uusimisen yhteydessä …***  
jälkeen 

9.21 Sähkömagneettinen yhteensopivuus U.V.M., viimeistään yhteisön todistuksen 
myöntämisen tai uusimisen yhteydessä ….***  
jälkeen 

                                                 
* 23 vuotta tämän direktiivin voimaantulopäivästä. 
** 18 vuotta tämän direktiivin voimaantulopäivän jälkeen. 
*** 43 vuotta tämän direktiivin voimaantulopäivän jälkeen 
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 10 LUKU  

10.01 Ankkurilaitteet U.V.M., viimeistään yhteisön todistuksen 
myöntämisen tai uusimisen yhteydessä …*  
jälkeen 

10.02 2 kohdan
 a alakohta 

Todistus kiinnitys- ja muista köysistä Ensimmäinen aluksella vaihdettava köysi: 
U.V.M., viimeistään yhteisön todistuksen 
myöntämisen tai uusimisen yhteydessä ….*  
jälkeen 
Toinen ja kolmas köysi: ….** 

10.03 1 kohta Eurooppalainen standardi Vaihdon yhteydessä, viimeistään …* 

 2 kohta Soveltuvuus A-, B- ja C-luokkien palojen 
sammuttamiseen 

Vaihdon yhteydessä, viimeistään …* 

 4 kohta CO2-pitoisuuden ja tilan koon välinen suhde Vaihdon yhteydessä, viimeistään …* 

10.03 a Kiinteät palonsammutusjärjestelmät 
asuintiloissa, ohjaushyteissä ja 
matkustajatiloissa 

U.V.M., viimeistään yhteisön todistuksen 
myöntämisen tai uusimisen yhteydessä …*** 
jälkeen 

10.03 b Kiinteät palonsammutusjärjestelmät 
konehuoneissa, kattilahuoneissa ja 
pumppuhuoneissa 

Ennen 1 päivää lokakuuta 1985 asennettuja 
kinteitä CO2-palonsammutusjärjestelmiä saa 
käyttää, kunnes yhteisön todistus myönnetään 
tai uusitaan…*** jälkeen, jos ne ovat direktiivin 
82/714/ETY liitteessä II olevassa 13.03 
artiklassa esitettyjen vaatimusten mukaiset. 
 

10.04 Eurooppalaisen standardin soveltaminen 
laivaveneisiin 

U.V.M., viimeistään yhteisön todistuksen 
myöntämisen tai uusimisen yhteydessä …**  
jälkeen 

10.05 2 kohta Puhallettavat pelastusliivit U.V.M., viimeistään yhteisön todistuksen 
myöntämisen tai uusimisen yhteydessä …*  
jälkeen 

Pelastusliivejä, jotka ovat olleet aluksella 
päivää ennen …**** , saa käyttää, kunnes 
yhteisön todistus myönnetään tai uusitaan …*  
jälkeen. 

                                                 
* 18 vuotta tämän direktiivin voimaantulopäivästä. 
** 23 vuotta tämän direktiivin voimaantulopäivästä. 
*** 43 vuotta tämän direktiivin voimaantulopäivästä. 
****  2 vuotta tämän direktiivin voimaantulopäivästä. 
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 11 LUKU  

11.02 4 kohta Kansien ulkoreunojen ja työtilojen varustus U.V.M., viimeistään yhteisön todistuksen 
myöntämisen tai uusimisen yhteydessä …*  
jälkeen 

11.04 Sivukannet 1Kun todistus uusitaan ensimmäisen kerran …**

jälkeen, jos leveys on yli 7,30 m 

11.05 1 kohta Pääsy työtiloihin U.V.M., viimeistään yhteisön todistuksen 
myöntämisen tai uusimisen yhteydessä ….****  
jälkeen 

2 ja 3 kohta Ovet, sisään- ja uloskäynnit sekä käytävät, 
joissa on yli 0,50 m tasoeroa 

U.V.M., viimeistään yhteisön todistuksen 
myöntämisen tai uusimisen yhteydessä 

 4 kohta Portaat jatkuvasti miehitetyissä työtiloissa U.V.M., viimeistään yhteisön todistuksen 
myöntämisen tai uusimisen yhteydessä ….****  
jälkeen 

11.06 2 kohta Uloskäynnit ja varauloskäynnit U.V.M., viimeistään yhteisön todistuksen 
myöntämisen tai uusimisen yhteydessä ….****  
jälkeen 

11.07 1 kohdan 
toinen virke 

Portaat, tikkaat ja vastaavat välineet U.V.M., viimeistään yhteisön todistuksen 
myöntämisen tai uusimisen yhteydessä …****  
jälkeen 

 2 ja 3 kohta  U.V.M., viimeistään yhteisön todistuksen 
myöntämisen tai uusimisen yhteydessä 

11.10 Luukkujen kannet U.V.M., viimeistään yhteisön todistuksen 
myöntämisen tai uusimisen yhteydessä ….***  
jälkeen 

11.11 Vintturit U.V.M., viimeistään yhteisön todistuksen 
myöntämisen tai uusimisen yhteydessä …***  
jälkeen 

11.12 2–6 kohta 
ja 8–10 kohta 

Nosturit: valmistajan kilpi, suurimmat sallitut 
kuormitukset, suojalaitteet, laskentakoe, 
asiantuntijoiden suorittama tarkastus, 
todistukset aluksella 

U.V.M., viimeistään yhteisön todistuksen 
myöntämisen tai uusimisen yhteydessä …***  
jälkeen 

11.13 Syttyvien nesteiden säilytys U.V.M., viimeistään yhteisön todistuksen 
myöntämisen tai uusimisen yhteydessä 

                                                 
*  23 vuotta tämän direktiivin voimaantulopäivästä. 
1 Säännös koskee 2 vuotta tämän direktiivin voimaantulopäivän jälkeen vesille laskettuja aluksia ja 

käytössä olevia aluksia seuraavalla edellytyksellä: 
 11.04 artiklan vaatimukset on täytettävä, kun koko lastiruumatila uusitaan. 
 Jos rakenteen muutos, jossa sivukannen sisäleveyttä muutetaan, koskee sivukansien koko pituutta, 
 a) on noudatettava 11.04 artiklaa, jos sivukannen sisäleveyttä vähennetään 0,90 m:n korkeuteen 

saakka tai jos sisäleveyttä vähennetään kyseisen korkeuden yläpuolella; 
 b) sivukannen sisäleveys ennen muutosta 0,90 m:n korkeuteen saakka tai sisäleveys kyseisen 

korkeuden yläpuolella ei saa olla 11.04 artiklassa ilmoitettuja mittoja pienempi. 
**  43 vuotta tämän direktiivin voimaantulopäivästä. 
***  18 vuotta tämän direktiivin voimaantulopäivästä. 
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 12 LUKU  

12.01 1 kohta Aluksella tavallisesti majoittuvien henkilöiden 
asuintilat 

U.V.M., viimeistään yhteisön todistuksen 
myöntämisen tai uusimisen yhteydessä …*  
jälkeen 

12.02 3 kohta Lattioiden sijoitus U.V.M., viimeistään yhteisön todistuksen 
myöntämisen tai uusimisen yhteydessä …*  
jälkeen 

 4 kohta Oleskelu- ja yöpymistilat U.V.M., viimeistään yhteisön todistuksen 
myöntämisen tai uusimisen yhteydessä …*  
jälkeen 

12.02 5 kohta Melu ja tärinä asuintiloissa U.V.M., viimeistään yhteisön todistuksen 
myöntämisen tai uusimisen yhteydessä …**  
jälkeen 

 6 kohta Asuintilojen seisontakorkeus U.V.M., viimeistään yhteisön todistuksen 
myöntämisen tai uusimisen yhteydessä …*  
jälkeen 

 8 kohta Yhteisten oleskelutilojen vapaa lattiatila U.V.M., viimeistään yhteisön todistuksen 
myöntämisen tai uusimisen yhteydessä …*  
jälkeen 

 9 kohta Tilojen tilavuus U.V.M., viimeistään yhteisön todistuksen 
myöntämisen tai uusimisen yhteydessä …*  
jälkeen 

 10 kohta Ilmatilavuus henkeä kohti U.V.M., viimeistään yhteisön todistuksen 
myöntämisen tai uusimisen yhteydessä …*  
jälkeen 

 11 kohta Ovien koko U.V.M., viimeistään yhteisön todistuksen 
myöntämisen tai uusimisen yhteydessä …*  
jälkeen 

 12 kohdan  
 a ja 
b alakohta 

Portaiden sijoitus U.V.M., viimeistään yhteisön todistuksen 
myöntämisen tai uusimisen yhteydessä ….*  
jälkeen 

 13 kohta Vaarallisia kaasuja tai nesteitä johtavat putket U.V.M., viimeistään yhteisön todistuksen 
myöntämisen tai uusimisen yhteydessä …*  
jälkeen 

12.03 Saniteettitilat U.V.M., viimeistään yhteisön todistuksen 
myöntämisen tai uusimisen yhteydessä …*  
jälkeen 

12.04 Keittiöt U.V.M., viimeistään yhteisön todistuksen 
myöntämisen tai uusimisen yhteydessä …*  
jälkeen 

12.05 Juomavesi U.V.M., viimeistään yhteisön todistuksen 
myöntämisen tai uusimisen yhteydessä 

12.06 Lämmitys ja ilmanvaihto U.V.M., viimeistään yhteisön todistuksen 
myöntämisen tai uusimisen yhteydessä …* 
jälkeen 

12.07 1 kohdan 
toinen virke 

Asuintilojen muut varusteet U.V.M., viimeistään yhteisön todistuksen 
myöntämisen tai uusimisen yhteydessä …* 
jälkeen 

                                                 
* 43 vuotta tämän direktiivin voimaantulopäivästä. 
** 23 vuotta tämän direktiivin voimaantulopäivästä. 
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 15 LUKU  

 Matkustaja-alukset Ks. direktiivin 8 artikla 

 15 a LUKU  

 Matkustajapurjealukset Ks. direktiivin 8 artikla 

 16 LUKU  

16.01 2 kohta Erikoisvintturit tai vastaavat kytkentälaitteet U.V.M., viimeistään yhteisön todistuksen 
myöntämisen tai uusimisen yhteydessä ….*  
jälkeen 

 3 kohdan 
viimeinen virke 

Käyttöyksiköitä koskevat vaatimukset U.V.M., viimeistään yhteisön todistuksen 
myöntämisen tai uusimisen yhteydessä ….*  
jälkeen 

 17 LUKU  

 Uiva kalusto Ks. tämän direktiivin 8 artikla 

 21 LUKU  

 Huvialukset Ks. tämän direktiivin 8 artikla 

 22 b LUKU  

22 b.03 Toinen itsenäinen ohjauslaitteen käyttöyksikkö U.V.M., viimeistään yhteisön todistuksen 
myöntämisen tai uusimisen yhteydessä ….** 
jälkeen 

 

                                                 
* 43 vuotta tämän direktiivin voimaantulopäivästä. 
** 23 vuotta tämän direktiivin voimaantulopäivästä. 
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24 a.03 artikla 

Vesikulkuneuvoja, joiden köli on laskettu ennen 1 päivää tammikuuta 1985, koskevat vapautukset 

1. Edellä 24 a.02 artiklan säännösten lisäksi seuraavia säännöksiä ei myöskään sovelleta 
vesikulkuneuvoihin, joiden köli on laskettu ennen 1 päivää tammikuuta 1985, taulukon 
kolmannessa sarakkeessa kuvatuin edellytyksin, jos aluksen ja sen miehistön turvallisuus 
taataan muulla asianmukaisella tavalla. 

2. Seuraavassa taulukossa tarkoitetaan: 

– merkinnällä "U.V.M.": Vaatimus ei koske jo liikenteessä olevia vesikulkuneuvoja, paitsi 
jos kyseiset osat on vaihdettu tai niiden rakennetta muutettu. Toisin sanoen säännös koskee 
vain Uusia vesikulkuneuvoja ja Vaihdettuja tai rakenteeltaan Muutettuja osia. Jos nykyiset 
osat korvataan teknisesti ja valmistustavaltaan vastaavilla varaosilla, kyseessä ei ole 
siirtymäkauden määräysten mukainen vaihto "V". 

– ilmaisulla "yhteisön todistuksen myöntämisen tai uusimisen yhteydessä": Vaatimusta on 
noudatettava siitä alkaen, kun todistus myönnetään tai uusitaan seuraavan kerran …* 
jälkeen. Jos todistuksen voimassaolo päättyy …* ja …** edeltävän päivän välisenä aikana, 
vaatimusta on kuitenkin noudatettava …** alkaen. 

 
Artikla ja kohta SISÄLTÖ MÄÄRÄAIKA JA HUOMAUTUKSET 

 3 LUKU  

3.03 1 kohta Vesitiiviit törmäyslaipiot U.V.M. 

3.03 2 kohta Asuintilat, turvalaitteet U.V.M. 

3.03 5 kohta Vesitiiviiden laipioiden aukot U.V.M. 

3.04 2 kohta Säiliöiden pinnat U.V.M. 

3.04 7 kohta Suurin sallittu äänenpainetaso konehuoneissa U.V.M. 

                                                 
* 2 vuotta tämän direktiivin voimaantulopäivästä. 
** 3 vuotta tämän direktiivin voimaantulopäivästä. 
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 4 LUKU  

4.01 Turvallisuusväli U.V.M., viimeistään yhteisön todistuksen 
myöntämisen tai uusimisen yhteydessä …*  
jälkeen 

4.02 Varalaita U.V.M. 

 6 LUKU  

6.01 3 kohta Ohjauslaitteistoa koskevat vaatimukset U.V.M. 

 7 LUKU  

7.01 2 kohta Suurin sallittu äänenpainetaso ohjaushytissä U.V.M. 

7.05 2 kohta Kulkuvalojen valvonta U.V.M. 

7.12 Ohjaushytin korkeuden säätö 

 

U.V.M. 

 8 LUKU  

8.01 3 kohta Tietyt nestemäiset polttoaineet kielletty U.V.M. 

8.04 Pakojärjestelmä U.V.M., viimeistään yhteisön todistuksen 
myöntämisen tai uusimisen yhteydessä 

8.05 
13 kohta 

Polttoaineen täyttötason hälytys U.V.M. 

8.08 2 kohta Tyhjennyspumput U.V.M. 

8.08 3 ja 
4 kohta 

Tyhjennyspumppujen halkaisija ja 
vähimmäistyhjennyskapasiteetti 

U.V.M. 

8.08 5 kohta Itsesyöttävät tyhjennyspumput U.V.M. 

8.08 6 kohta Imusihdit U.V.M. 

8.08 7 kohta Peräsoppilaipion automaattinen sulkulaite U.V.M. 

8.10 2 kohta Vesikulkuneuvojen melutaso U.V.M. 

 9 LUKU  

9.01 2 kohta Sähkölaitteita koskevat todistukset U.V.M. 

9.01 3 kohta Sähkölaitteiden asentaminen U.V.M. 

                                                 
*  13 vuotta tämän direktiivin voimaantulopäivästä. 
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9.06 Sallitut enimmäisjännitteet U.V.M. 

9.10 Generaattorit ja moottorit U.V.M. 

9.11 2 kohta Akut U.V.M., viimeistään yhteisön todistuksen 
myöntämisen tai uusimisen yhteydessä …*  
jälkeen 

9.12 2 kohta Kytkimet, suojalaitteet U.V.M., viimeistään yhteisön todistuksen 
myöntämisen tai uusimisen yhteydessä …*  
jälkeen 

9.14 3 kohta Samanaikainen kytkeminen U.V.M. 

9.15 Kaapelit U.V.M. 

9.16 3 kohta Konehuoneiden valaistus U.V.M. 

9.17 1 kohta Kulkuvalojen sähkötaulut U.V.M. 

9.17 2 kohta Kulkuvalojen virransyöttö U.V.M. 

 10 LUKU  

10.01 
9 kohta 

Ankkurivintturit U.V.M. 

10.04 
1 kohta 

Standardin mukaiset laivaveneet U.V.M. 

10.05 
1 kohta 

Standardin mukaiset pelastusrenkaat U.V.M. 

10.05 
2 kohta 

Standardin mukaiset pelastusliivit U.V.M. 

 11 LUKU  

11.11 
2 kohta 

Vintturien turvallisuus U.V.M. 

 12 LUKU  

12.02 
13 kohta 

Vaarallisia kaasuja tai nesteitä johtavat 
putket 

U.V.M. 

 

24 a.04 artikla 

Muut poikkeukset 

Jos tämän luvun säännösten soveltaminen on käytännössä vaikeaa siirtymäsäännösten voimassaolon 
umpeuduttua tai jos niiden soveltamisesta aiheutuu kohtuuttomia kustannuksia, tarkastuselin voi 
sallia poikkeuksia näihin säännöksiin komitean suosituksesta. Tällaiset poikkeukset on merkittävä 
yhteisön todistukseen. 

                                                 
* 23 vuotta tämän direktiivin voimaantulopäivästä. 
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Lisäys I 

T U R V A L L I S U U S M E R K I T  
 

Kuva 1 

Asiattomilta pääsy kielletty 

 

 

Väri: 
punainen/valkoinen/musta 

Kuva 2 

Tulenteko ja tupakointi 
kielletty 

 

Väri: 
punainen/valkoinen/musta 

Kuva 3 

Sammutin 

 

Väri: punainen/valkoinen 
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Kuva 4 

Yleinen varoitusmerkki 

 

Väri: musta/keltainen 

Kuva 5 

Paloletku 

 

Väri: punainen/valkoinen 

Kuva 6 

Palonsammutusjärjestelmä 

 

Väri: punainen/valkoinen 

Kuva 7 

Käytä kuulosuojaimia 

 

Väri: sininen/valkoinen 
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Kuva 8 

Ensiapupakkaus 

 

Väri: vihreä/valkoinen 

 

Käytetyt merkit voivat erota hieman tässä lisäyksessä esitetyistä kuvista tai olla niitä 
yksityiskohtaisempia, jos tämä ei muuta niiden merkitystä, eivätkä erot tai muutokset estä 
ymmärtämästä merkkiä. 



 

 
13274/1/05 REV 1  JEB/aj 299 
LIITE II DG C III   FI 

Lisäys II 

H A L L I N N O L L I S E T  O H J E E T  

Nro 1: Väistö- ja kääntöliikkeitä koskevat vaatimukset 

Nro 2: Säädettyä enimmäisnopeutta, pysähtymisominaisuutta ja peräytysominaisuutta koskevat 
vaatimukset 

Nro 3: Kiinteää muodostelmaa työntävien tai sellaisessa työnnettävien vesikulkuneuvojen 
kytkentäjärjestelmiä ja -välineitä koskevat vaatimukset 

Nro 4: Melumittaukset 

Nro 5: Erikoisankkurit, joiden massaa on vähennetty 

Nro 6: Vesitiiviiden valoventtiilien lujuus 

Nro 7: Automaattisia sprinklerijärjestelmiä koskevat vaatimukset 

Nro 8: Alustodistuksen myöntäminen 

Nro 9: Uivan kaluston polttoainesäiliöt 

Nro 10: Proomujen rungon vähimmäispaksuus 

Nro 11: Jäteöljyn keruulaitteet 

Nro 12: Aluksen liikkuminen omalla käyttövoimallaan 

Nro 13: Asianmukainen palohälytysjärjestelmä 

Nro 14: Aluksen eri osien kelluvuuden, trimmin ja vakavuuden osoittaminen 

Nro 15: Vähimmäismiehistöllä liikennöitävien alusten varustus 

Nro 16: Sähkökaapelit 

Nro 17: Näkyvyys ohjaushytistä 
 

_______________________ 
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LIITE III 

Seikat, joiden osalta vyöhykkeiden 1 ja 2  sisävesiväylillä liikennöiville aluksille voidaan asettaa 
teknisiä lisävaatimuksia 

Jäsenvaltion tämän direktiivin 5 artiklan 1 kohdan mukaisesti asettamat tekniset lisävaatimukset, 

jotka koskevat kyseisen jäsenvaltion alueella vyöhykkeellä 1 ja/tai 2 liikennöiviä aluksia, on 

rajoitettava seuraaviin seikkoihin: 

 

1. Määritelmät 

 

– Jotka ovat tarpeen lisävaatimusten ymmärtämiseksi 

 

2. Vakavuus 

 

– Rakenteen vahvistaminen 

– Hyväksytyn luokituslaitoksen antama todistus 

 

3. Turvallisuusväli ja varalaita 

 

– Varalaita 

– Turvallisuusväli 
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4. Rungon aukkojen ja kansirakenteiden vesitiiviys 

 

– Kansirakenteet 

– Ovet 

– Ikkunat ja valoarkut 

– Lastiruuman luukut 

– Muut aukot (ilmanvaihtoputket, pakokaasuputket jne.) 

 

5. Varusteet 

 

 – Ankkurit ja ankkurikettingit 

 – Kulkuvalot 

 – Äänimerkit 

 – Kompassi 

 – Tutka 

 – Lähetin- ja vastaanotinlaitteistot 

 – Hengenpelastusvälineet 

 – Merikarttojen saatavuus 

 

6. Matkustaja-aluksia koskevat lisäsäännökset 

 

 – Vakavuus (tuulen voimakkuus, perusteet) 

 – Hengenpelastusvälineet 

 – Varalaita 

 – Turvallisuusväli 

 – Näkyvyys ohjaushytistä 
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7. Kytkyeet ja konttien kuljetus 

 

– Työntöalus-työntöproomu -kytkennät 

– Kontteja kuljettavien vesikulkuneuvojen tai työntöproomujen vakavuus 

 

________________________ 
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LIITE IV 

Seikat, joiden osaltavyöhykkeiden 3 ja 4 sisävesiväylillä 
liikennöivien alusten teknisiä vaatimuksiavoidaan lieventää 

Jäsenvaltion tämän direktiivin 5 artiklan 7 kohdan nojalla sallimat teknisten vaatimusten 

lievennykset kyseisen jäsenvaltion alueella ainoastaan vyöhykkeen 3 tai 4 vesiväylillä liikennöiville 

aluksille on rajoitettava seuraaviin seikkoihin: 

 

Vyöhyke 3 

− Ankkurilaitteet, mukaan luettuna ankkurikettinkien pituus 

− Nopeus (eteenpäin ajettaessa) 

− Yhteispelastusvälineet 

− Kahden osaston täyttymisen kestäminen 

− Näkyvyys ohjaushytistä 

 

Vyöhyke 4 

− Ankkurilaitteet, mukaan luettuna ankkurikettinkien pituus 

− Nopeus (eteenpäin ajettaessa) 

− Hengenpelastusvälineet 

− Kahden osaston täyttymisen kestäminen 

− Näkyvyys ohjaushytistä 

− Toinen itsenäinen käyttövoimajärjestelmä 

 

 

_______________________ 
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LIITE V 
YHTEISÖN SISÄVESIALUSTODISTUKSEN MALLIT 

I osa 

YHTEISÖN SISÄVESIALUSTODISTUKSEN MALLI 

 
YHTEISÖN SISÄVESIALUSTODISTUS 

(Varattu valtion tunnuskuvalle) 
VALTION NIMI 

 TODISTUS N:o...................................................................................................................  

  Paikka ja aika 

  ....................................................................  

   Tarkastuselin 

   ...............................................................  

   Leima 

   ...............................................................  

   (Allekirjoitus) 

Huomautuksia: 
Vesikulkuneuvoa voidaan käyttää liikennöintiin tämän todistuksen nojalla ainoastaan, jos se on tässä todistuksessa 

esitetyssä kunnossa. 

Jos vesikulkuneuvoon tehdään merkittäviä muutoksia tai korjauksia, sille on tehtävä erityistarkastus ennen sen 

seuraavaa matkaa. 
Vesikulkuneuvon omistajan tai tämän edustajan on ilmoitettava tarkastuselimelle kaikista vesikulkuneuvon nimen 
muutoksista ja omistajanvaihdoksista sekä kaikista vesikulkuneuvon mittojen, virallisen numeron, rekisteröintinumeron 
tai kotisataman muutoksista ja toimitettava tarkastustodistus tarkastuselimelle muutosten tekemistä varten. 
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Todistus N:o................  , myöntänyt:........................................................ :n tarkastuselin 
 1. Vesikulkuneuvon nimi  

 
 2. Vesikulkuneuvon tyyppi  

 
 3. Virallinen numero 

 4. Omistajan nimi ja osoite 
 
 

 5. Rekisteröintipaikka ja rekisterinumero 
 
 

 6. Kotisatama 

 7. Rakennusvuosi  
 
 

 8. Telakan nimi ja sijainti 

 9.  Tämä todistus korvaa todistuksen N:o..................................................  , myönnetty …………………… päivänä 
…………………kuuta …………..........................................................  ……………………………:n tarkastuselimen 
toimesta 
 

 10.  Tässä todistuksessa mainittu vesikulkuneuvo hyväksytään 
 ………. .päivänä …….. kuuta ……. tehdyn tarkastuksen *) ...........................................................................................  
 hyväksytyn luokituslaitoksen …………………………...........  

 ……päivänä………..kuuta …….antaman todistuksen *)  
perusteella.......................................................................................................................  

  liikennöimään  
- yhteisön sisävesiväylillä vyöhykkeellä/vyöhykkeillä (*) 
………………………………………………………………………………………………………………………… 
 - sisävesiväylillä vyöhykkeellä/vyöhykkeillä (*) 
………………………………………………………………………………………………………………………… 
 - seuraavissa valtioissa (*) ........................................... .................................................................................................. 
 paitsi: 
......................................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................... 
- seuraavilla sisävesiväylillä ……………………..:ssa (valtion nimi (*)) 
......................................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................... 

  jäljempänä määritetyssä enimmäissyväyksessä ja varustuksessa. 
 

 11. Tämän todistuksen voimassaoloaika päättyy ……päivänä……….kuuta ……. . 
 

 *) 
 
 

 

 *) 

 Muutos kohtaan/kohtiin: .................... 

 Uusi teksti: ......................................................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................................................................
  
Tämä sivu on korvattu. 

 Paikka ja aika ...........................................................................  Tarkastuselin 

   ................................................................................ ..

    
 Leima 

  .............................................................................. ..

   ............................................
_______________________ 

 *) Tarpeeton viivataan yli 
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Todistus N:o.......................... , myöntänyt ………………………………:n tarkastuselin 
 12.  Todistuksen numero (1), virallinen numero (2), rekisterinumero (3) ja mittausnumero (4) on kiinnitetty vastaavin merkein 

seuraaviin vesikulkuneuvon kohtiin  
 
1 ..................................................................................................................................................................................  
 
2 ..................................................................................................................................................................................  
 
3 ..................................................................................................................................................................................  
 
4 ..................................................................................................................................................................................  
 
 

 13.  Enimmäissyväys on merkitty vesikulkuneuvon molemmin puolin 

 - - kahdella - ......................................... - syväysmerkillä*). 

 - ylemmillä mittalevyillä*). 

 Kaksi syväysasteikkoa on kiinnitetty*). 
Perässä olevat mitta-asteikot toimivat syväysasteikkoina: niihin on lisätty syväystä ilmaisevat numerot*). 
 

 14. Jäljempänä 15 ja 52 kohdassa mainittujen rajoitusten soveltamista rajoittamatta *) vesikulkuneuvo hyväksytään 

1. työntämään*) 4. olemaan osana rinnakkaisryhmitelmää*)  
1.1 kiinteässä muodostelmassa*) 5. hinaamaan*)  
1.2 ohjatulla nivelliikkeellä *) 5.1 vesikulkuneuvoja, joilla ei ole omaa käyttövoimaa*)  
2. olemaan työnnettävänä*) 5.2 vesikulkuneuvoja, joilla on käyttövoima*)  
2.1 kiinteässä muodostelmassa*) 5.3 vain ylävirtaan*)  
2.2 etumaisena kiinteässä muodostelmassa*) 6. olemaan hinattavana*)  
2.3 ohjatulla nivelliikkeellä *) 6.1 vesikulkuneuvona, jolla on käyttövoima*)  
3. kuljettamaan rinnakkaisryhmitelmää*) 6.2 vesikulkuneuvona, jolla ei ole omaa käyttövoimaa*)  
 

 *) 
 
 

 

 *) 

 Muutos kohtaan/kohtiin: .................... 

 Uusi teksti: ......................................................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................................................................  
Tämä sivu on korvattu. 

 Paikka ja aika ...........................................................................  Tarkastuselin 

   ................................................................................ ..

    
 Leima 

   ............................................................ ..
    ...........................................
_______________________ 

 *) Tarpeeton viivataan yli 



 

 
13274/1/05 REV 1  JEB/aj 4 
LIITE V DG C III   FI 

Todistus N:o.......................... , myöntänyt ………………………………:n tarkastuselin 
 15.  Sallitut muodostelmat 

1. Vesikulkuneuvo hyväksytään kuljettamaan seuraavia muodostelmia: 
 Muo- 

dostel-
ma-

kaavio 

5 ja 16 luvun mukaiset rajoitukset 

  Enimmäismitat Kulkusuunta ja lastitila Enimmäismärkä-   
  m YLÄVIRTAAN ALAVIRTAAN pinta m2 Huomautuksia  
 n:o pituus leveys lastattuna 

t 
tyhjänä lastattuna 

t 
tyhjänä ylävirtaan alavirtaan   

            
            
            
            
            
            
            
            
            

  

Selitykset: 

1 
2 

3 4 
5 

6 7 8 
9 

10 11 
12 

13 

14 15 16 
17 

Muut muodostelmat: 

o. Stb. 

työntöalus  omalla käyttövoimalla 
kulkeva vesikulkuneuvo

työntöproomu
 

 2. Kytkennät: 
 Kytkentätapa:.......................................................  Kytkentöjen määrä kullakin laidalla: ............................  
 Kytkentäköysien määrä: ......................................  Kunkin kytkentäköyden pituus: ....................................m 
 Pitkittäiskytkennän murtolujuus: ......... kN.......... Kytkentäköyden kierrosten määrä: ........................................ 
 Kytkentäköysien murtolujuus: .................... kN 

 *) 
 
 
 
 *) 

 Muutos kohtaan/kohtiin: .................... 
 Uusi teksti: ......................................................................................................................................................................  
 ........................................................................................................................................................................................  
Tämä sivu on korvattu. 
 Paikka ja aika ...........................................................................  Tarkastuselin 
   ................................................................................ .....
    
 Leima 
   ............................................................ ....
    .............................................
_______________________ 
 *) Tarpeeton viivataan yli 
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 16.  Mittaustodistus n:o …………. , myöntänyt ………………………:n mittaustoimisto ….. päivänä .............kuuta ........  
17a. 

17b. 
 Kokonaispituus m 
 Pituus L m

18a. Kokonaisleveys m 
18b. Leveys B  m 
 

 19. Enimmäissyväys m  20. Varalaita cm 
 

 21.  Kantavuus/Uppouma *)  
     t/m3*) 

 22. Matkustajamäärä:  23. Matkustajien vuodepaikkojen 
määrä: 

 24.  Vesitiiviiden osastojen määrä 
     

 25. Lastiruumien määrä  26. Luukunkansien tyyppi  
 

 27.  Päämoottorien lukumäärä 
 

 28. Pääkäyttövoiman kokonaisteho 
     kW 

 29. Pääpotkurien lukumäärä 
 

 30.  Ankkurivintturien määrä keulassa  31. Ankkurivintturien määrä perässä 
 joista ..................... moottorikäyttöisiä  joista ........................ moottorikäyttöisiä 

 32.  Hinauskoukkujen määrä 
 

 33. Hinausvintturien määrä 

joista ...................................... moottorikäyttöisiä 
 34.  Ohjauslaitteet     

  Pääperäsimen lapojen 
määrä 

 Pääperäsimen 
käyttöjärjestelmä 

 - manuaalinen *)  
 - sähköinen*)  

 - sähköinen/hydraulinen*) 

 - hydraulinen*)  
  Muita laitteita: kyllä/ei*) Tyyppi: 

  
  Kaksoisperäsin: 

 kyllä/ei*)  
 Kaksoisperäsimen 
käyttöjärjestelmä: 

 - manuaalinen *)  
 - sähköinen*)  

 - sähköinen/hydraulinen*) 

 - hydraulinen*)  
  Keulaperäsin 

 kyllä/ei*)  
 - keulaperäsin*)  
 - keulapotkuri*)  
 - muu laite*) 

 - Kauko-ohjaus 
  kyllä/ei*)  

 Kaukokäynnitys 
kyllä/ei*)  

 35.  Tyhjennyspumput  
Laskettu kokonais- Moottorikäyttöisten tyhjen-  Tyhjennysmäärä Käsi 
kapasiteetti nyspumppujen määrä  pumppujen määrä 

  l/min ..............  ..............................  .................. l/min ..............................  
 *) 
 
 

 

 *) 

 Muutos kohtaan/kohtiin: .................... 

 Uusi teksti: ......................................................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................................................................  

Tämä sivu on korvattu. 

 Paikka ja aika ...........................................................................  Tarkastuselin 

   ................................................................................ .

    
 Leima 

   ............................................................ .
    ..........................................
_______________________ 

 *) Tarpeeton viivataan yli 
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 36.  8.08 artiklan 10 ja 11 kohdassa tarkoitettujen sulkemislaitteiden määrä ja sijainti  

 
 
 
 
 
 
 
 

 37.  Ankkurit    

  Keula-ankkurien määrä  Keula-ankkurien 
kokonaispaino 

 Peräankkurien määrä  Peräankkurien kokonaispaino

  ...................................   .....................................  
kg 

 ......................................   .....................................
  kg 

 38.  Ankkurikettingit    

  Ankkurikettinkien määrä 
keulassa 

 Kunkin kettingin pituus 
 

 Kunkin kettingin murtolujuus   

  ...................................
  

 .....................................  
m 

 ......................................  
kN 

  

  Ankkurikettinkien määrä 
perässä 

 Kunkin kettingin pituus 
 

 Kunkin kettingin murtolujuus   

  ...................................
  

 .....................................  
m 

 ......................................  
kN 

  

 39.  Kiinnitysköydet    

  1. köyden pituus: …………. m ja murtolujuus: ............................................................  kN   

  2. köyden pituus: ………… m ja murtolujuus: .............................................................  kN   

  3. köyden pituus: ……….. m ja murtolujuus: ...............................................................  kN   

 40.  Hinausköydet  

  ................  , pituus: ................................  m ja murtolujuus:.........................................  kN   

  ................  , pituus: .... m ja murtolujuus: .....................................................................  kN   

 41.  Valo- ja äänimerkit  
Vesikulkuneuvossa on jäsenvaltioiden voimassaolevan merenkulkuviranomaisten säännösten mukaiset vesikulkuneuvon 
merkitsemiseen ja valo- ja äänimerkkien antamiseen käytettävät valot, liput, pallot, kellukkeet ja äänimerkinantolaitteet 
sekä jäsenvaltioiden voimassaolevan merenkulkuviranomaisten säännösten mukaiset vesikulkuneuvon päävirtapiiristä 
riippumattomat varakulkuvalot.  

 *) 
 
 
 
 *) 

 Muutos kohtaan/kohtiin: .................... 
 Uusi teksti: ......................................................................................................................................................................  
 ........................................................................................................................................................................................  
 
 Tämä sivu on korvattu. 
 Paikka ja aika ...........................................................................  Tarkastuselin 
   ................................................................................ .
   ............................................................................................................................................  
Leima 

   ............................................................ .
    ..........................................
_______________________ 
 *) Tarpeeton viivataan yli 
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 42.  Muut varusteet 

heittoliina Puhe- - vuorotteleva kaksisuuntainen*) 
laskuporras, jossa on suojakaide yhteys - samanaikainen kaksisuuntainen/puhelin*)  
   - sisäinen radiopuhelinyhteys*) 
venehaka Radiopuhelin- - yhteydenpito alukselta toiselle 
ensiapupakkaus laitteet - merenkulkutiedotusten vastaanotto  
  - aluksen ja satamaviranomaisten yhteydenpito 
kiikarit 
taulu, jossa on veden varaan 
joutuneiden pelastusohjeet 
tulenkestäviä säiliöitä Nosturit - 11.12 artiklan 9 kohdan mukaiset*) 
  - muut nosturit, joiden käyttökuormitus on enintään 2000 kg *) 

maihinnousuportaat tai -tikkaat*) 
 43.  Palonsammutus-

laitteet 
 

 Käsisammutinten 

 määrä ..................... 
 Kiinteä(t) sprinklerijärjestelmä(t) n:o Lukumäärä*) 

Muu(t) kiinteä(t) palonsammutusjärjestelmä(t) n:o  Lukumäärä*)  

   Sammutuspumppujen määrä  Palopostien määrä  Letkujen määrä  
 

   Moottorikäyttöinen tyhjennyspumppu korvaa sammutuspumpun Kyllä/Ei*) 
 44.  Hengenpelastusvälineet 

 Pelastusrenkaiden määrä 

 
 Yksi pelastusliivi jokaista aluksella säännöllisesti olevaa henkilöä kohden. 
 Muut matkustaja-aluksilla olevat hengenpelastusvälineet *) ...........................................................................................  

 ........................................................................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................................................................  

 Yksi laivavene, jossa on yksi pari airoja, yksi kiinnitysköysi ja yksi äyskäri*)  

 Matkustaja-alusten yhteishengenpelastusvälineet *)........................................................................................................  

 ........................................................................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................................................................  

 45.  Ohjaushytin erityisjärjestelyt yhden henkilön suorittamaa tutkaohjausta varten: 

 Hyväksytty liikennöimään yhden henkilön tutkaohjauksella*) 
 *) 
 
 
 
 *) 

 Muutos kohtaan/kohtiin: .................... 
 Uusi teksti: ......................................................................................................................................................................  
 ........................................................................................................................................................................................  
 
 Tämä sivu on korvattu. 
 Paikka ja aika ...........................................................................  Tarkastuselin 
   ................................................................................ ..
    
 Leima 

   ............................................................ ..
    ...........................................
_______________________ 

 *) Tarpeeton viivataan yli 
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Todistus N:o.......................... , myöntänyt ……………………………… :n tarkastuselin  
 46.  Miehistöä koskevan kansallisen tai kansainvälisen lainsäädännön vaatimusten mukaiset käyttömuodot ** 
 47.  Aluksen 23.09 artiklan mukainen varustus 

 Alus (on)* / (ei ole)* 23.09 artiklan 1.1 kohdan mukainen * / (23.09 artiklan 1.2 kohdan mukainen)* 
 

  Kansallisen tai kansainvälisen lainsäädännön vaatimusten 
mukainen vähimmäismiehistö ** 

 Kohdan 46 mukaiset käyttömuodot  
 

      

      

      

  

 48.  Vähimmäismiehistö aluksissa, jotka eivät kuulu kansallisten tai kansainvälisten vaatimusten vähimmäismiehistöä 
koskevien yleisten määräysten soveltamisalaan** 
 

   Käyttömuodot  
 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

  Huomautuksia ja erityisehtoja: 
 ........................................................................................................................................................................................  
 ........................................................................................................................................................................................  
 ........................................................................................................................................................................................  
 ........................................................................................................................................................................................  
 ........................................................................................................................................................................................  
 

 *) 
 
 
 
 *) 

 Muutos kohtaan/kohtiin: .................... 
 Uusi teksti: ......................................................................................................................................................................  
 ........................................................................................................................................................................................  
 ........................................................................................................................................................................................  
Tämä sivu on korvattu. 
 Paikka ja aika ...........................................................................  Tarkastuselin 
   ................................................................................ ....
    
 Leima 

   ............................................................ ...
    ............................................
_______________________ 

 *)  Tarpeeton viivataan yli 
 **) Sen kansallisen tai kansainvälisen lainsäädännön vaatimukset, jota jäsenvaltio päättää soveltaa, tai ei vaatimuksia 
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Todistus N:o.......................... , myöntänyt ……………………………… :n tarkastuselin  
 49.  Todistuksen voimassaoloajan*) pidennys/vahvistus*) Määräaikaistarkastus/erityistarkastus*) 

 Tarkastuselin tarkasti aluksen ....päivänä……….kuuta ……............... *). 
 ….. päivänä .............kuuta ........ annettu ...............  ………………………:n hyväksytyn luokituslaitoksen todistus 
 ........................................................................................................................................................................................  
 esitettiin tarkastuselimelle*) . 
 Tarkastuksen/todistuksen antamisen*) syy: 
 ..................................................................................................................................................................................................................... 
 ..................................................................................................................................................................................................................... 

 Tarkastustuloksen/todistuksen*) perusteella todistuksen voimassaoloaika pysyy samana / voimassaoloaikaa pidennetään*)

 …………………… asti..........  . 
 .................................................................................... , ...............................................  
 (Paikka) (päivämäärä) 
   ................................................................................  
   Leima 
 Tarkastuselin 
   ................................................................................  
 ______________________  (Allekirjoitus) 

 *) Tarpeeton viivataan yli 
49.  Todistuksen voimassaoloajan*) pidennys/vahvistus*) Määräaikaistarkastus/erityistarkastus*) 

 Tarkastuselin tarkasti aluksen ....päivänä……….kuuta ……............... *). 
 ….. päivänä .............kuuta ........ annettu ...............  ………………………:n hyväksytyn luokituslaitoksen todistus 
 ........................................................................................................................................................................................  
 esitettiin tarkastuselimelle*). 
 Tarkastuksen/todistuksen antamisen*) syy: 
 ..................................................................................................................................................................................................................... 
 ..................................................................................................................................................................................................................... 

 Tarkastustuloksen/todistuksen*) perusteella todistuksen voimassaoloaika pysyy samana / voimassaoloaikaa pidennetään*)

 …………………… asti..........  . 
 .................................................................................... , ...............................................  
 (Paikka) (päivämäärä) 
   ................................................................................  
   Leima 
 Tarkastuselin 
   ................................................................................  
 ______________________  (Allekirjoitus) 

 *) Tarpeeton viivataan yli 

 

 49.  Todistuksen voimassaoloajan*) pidennys/vahvistus*) Määräaikaistarkastus/erityistarkastus*) 

 Tarkastuselin tarkasti aluksen ....päivänä……….kuuta ……............... *). 
 ….. päivänä .............kuuta ........ annettu ...............  ………………………:n hyväksytyn luokituslaitoksen todistus 
 ........................................................................................................................................................................................  
 esitettiin tarkastuselimelle*). 
 Tarkastuksen/todistuksen antamisen*) syy: 
 ..................................................................................................................................................................................................................... 
 ..................................................................................................................................................................................................................... 

 Tarkastustuloksen/todistuksen*) perusteella todistuksen voimassaoloaika pysyy samana / voimassaoloaikaa pidennetään*)

 …………………… asti..........  . 
 .................................................................................... , ...............................................  
 (Paikka) (päivämäärä) 
   ................................................................................  
   Leima 
 Tarkastuselin 
   ................................................................................  
 ______________________  (Allekirjoitus) 

 *) Tarpeeton viivataan yli 
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Todistus N:o.......................... , myöntänyt ……………………………… :n tarkastuselin  
 49. Todistuksen voimassaoloajan*) pidennys/vahvistus*) Määräaikaistarkastus/erityistarkastus*) 

 Tarkastuselin tarkasti aluksen ....päivänä……….kuuta ……............... *). 
 ….. päivänä .............kuuta ........ annettu ...............  ………………………:n hyväksytyn luokituslaitoksen todistus 
 ........................................................................................................................................................................................  
 esitettiin tarkastuselimelle*). 
 Tarkastuksen/todistuksen antamisen*) syy: 
 ..................................................................................................................................................................................................................... 
 ..................................................................................................................................................................................................................... 

 Tarkastustuloksen/todistuksen*) perusteella todistuksen voimassaoloaika pysyy samana / voimassaoloaikaa pidennetään*)

 …………………… asti..........  . 
 .................................................................................... , ...............................................  
 (Paikka)   (päivämäärä) 
   ................................................................................  
   Leima 
 Tarkastuselin 
   ................................................................................  
 ______________________  (Allekirjoitus) 

 *) Tarpeeton viivataan yli  
 49.  Todistuksen voimassaoloajan*) pidennys/vahvistus*) Määräaikaistarkastus/erityistarkastus*) 

 Tarkastuselin tarkasti aluksen ....päivänä……….kuuta ……............... *). 
 ….. päivänä .............kuuta ........ annettu ...............  ………………………:n hyväksytyn luokituslaitoksen todistus 
 ........................................................................................................................................................................................  
 esitettiin tarkastuselimelle*). 
 Tarkastuksen/todistuksen antamisen*) syy: 
 ..................................................................................................................................................................................................................... 
 ..................................................................................................................................................................................................................... 

 Tarkastustuloksen/todistuksen*) perusteella todistuksen voimassaoloaika pysyy samana / voimassaoloaikaa pidennetään*)

 …………………… asti..........  . 
 .................................................................................... ................................................. , ...............................................  
 (Paikka) (päivämäärä) 
   ................................................................................  
   Leima 
 Tarkastuselin 
   ................................................................................  
 ______________________  (Allekirjoitus) 

 *) Tarpeeton viivataan yli 
 49.  Todistuksen voimassaoloajan*) pidennys/vahvistus*) Määräaikaistarkastus/erityistarkastus*) 

 Tarkastuselin tarkasti aluksen ....päivänä……….kuuta ……............... *). 
 ….. päivänä .............kuuta ........ annettu ...............  ………………………:n hyväksytyn luokituslaitoksen todistus 
 ........................................................................................................................................................................................  
 esitettiin tarkastuselimelle*). 
 Tarkastuksen/todistuksen antamisen*) syy: 
 ..................................................................................................................................................................................................................... 
 ..................................................................................................................................................................................................................... 

 Tarkastustuloksen/todistuksen*) perusteella todistuksen voimassaoloaika pysyy samana / voimassaoloaikaa pidennetään*)

 …………………… asti..........  . 
 .................................................................................... , ...............................................  
 (Paikka) (päivämäärä) 
   ................................................................................  
   Leima 
 Tarkastuselin 
   ................................................................................  
 ______________________  (Allekirjoitus) 

 *) Tarpeeton viivataan yli 
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 50.  Nestekaasulaitteistoa koskeva todistus 
 Vesikulkuneuvon nestekaasulaitteiston on tarkastanut valtuutettu asiantuntija*): ..........................................................  
 ........................................................................................................................................................................................  

 ja …… päivänä ..............kuuta .......... annetun hyväksymiskertomuksen mukaan..........................................................*) se 
täyttää asetetut edellytykset. 
 Laitteistoon kuuluu seuraavia laitteita: 

 Laite Sarjanumero Malli Merkki Tyyppi Sijainti  

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

  Tämä todistus on voimassa ……………………….asti...................................................................................................  
 

 .................................................................................... , ...............................................  
 (Paikka) (Päivämäärä) 

  ...............................................................................................................  
  

 Tarkastuselin 

 ...................................  

 ................................... Valtuutettu asiantuntija*) 

   Leima ......................................................................................................  

   (Allekirjoitus) 
 *) 
 
 
 

 *) 

 Muutos kohtaan/kohtiin: .................... 
 Uusi teksti: ......................................................................................................................................................................  
 ........................................................................................................................................................................................  
 ........................................................................................................................................................................................  
 Tämä sivu on korvattu. 
 Paikka ja aika ...........................................................................  Tarkastuselin 
   ................................................................................ ....
   ............................................................................................................................................  
Leima 
   ............................................................ ...
   .............................................
_______________________ 
 *) Tarpeeton viivataan yli 
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 51.  Nestekaasulaitteistoa koskevan todistuksen voimassaoloajan pidentäminen 

 Nestekaasulaitteistoa/-laitteistoja koskevan todistuksen, 
 annettu...................................................................................... , voimassaoloaikaa pidennetään seuraavasti: ................  
 - seuraavan valtuutetun asiantuntijan tekemän määräaikaistarkastuksen perusteella: ....................................................  
 - …päivänä ……kuuta …….. annetun tarkastustodistuksen perusteella. ......................................................................  
 

 .................................................................................... , ...............................................  
 (Paikka) (Päivämäärä) 

   ................................................................................  
   

 Tarkastuselin 

 ...................................  Leima 

   ................................................................................  
  
 (Allekirjoitus) 

 

 51. Nestekaasulaitteistoa koskevan todistuksen voimassaoloajan pidentäminen 

 Nestekaasulaitteistoa/-laitteistoja koskevan todistuksen, 
 annettu......................................................................................  voimassaoloaikaa pidennetään seuraavasti: .................  
 - seuraavan valtuutetun asiantuntijan tekemän määräaikaistarkastuksen perusteella: ....................................................  
 - …päivänä ……kuuta …….. annetun tarkastustodistuksen perusteella. ......................................................................  
 
 .................................................................................... , ...............................................  
 (Paikka) (Päivämäärä) 
   ................................................................................  
   
 Tarkastuselin 
 ...................................  Leima 
   ................................................................................  
  
 (Allekirjoitus) 
 

 51.  Nestekaasulaitteistoa koskevan todistuksen voimassaoloajan pidentäminen 

 Nestekaasulaitteistoa/-laitteistoja koskevan todistuksen, 
 annettu......................................................................................  voimassaoloaikaa pidennetään seuraavasti: .................  
 - seuraavan valtuutetun asiantuntijan tekemän määräaikaistarkastuksen perusteella: ....................................................  
 - …päivänä ……kuuta …….. annetun tarkastustodistuksen perusteella. ......................................................................  
 

 .................................................................................... , ...............................................  
 (Paikka) (Päivämäärä) 

   ................................................................................  
   

 Tarkastuselin 

 ...................................  Leima 

   ................................................................................  
  
 (Allekirjoitus) 

 



 

 
13274/1/05 REV 1  JEB/aj 13 
LIITE V DG C III   FI 

Todistus N:o.......................... , myöntänyt ……………………………… :n tarkastuselin  
 52.  Liite todistukseen N:o .....................................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................................................................  
 ........................................................................................................................................................................................  
 ........................................................................................................................................................................................  
 ........................................................................................................................................................................................  
 ........................................................................................................................................................................................  
 ........................................................................................................................................................................................  
 ........................................................................................................................................................................................  
 ........................................................................................................................................................................................  
 ........................................................................................................................................................................................  
 ........................................................................................................................................................................................  
 ........................................................................................................................................................................................  
 ........................................................................................................................................................................................  
 ........................................................................................................................................................................................  
 ........................................................................................................................................................................................  
 ........................................................................................................................................................................................  
 ........................................................................................................................................................................................  
 ........................................................................................................................................................................................  
 ........................................................................................................................................................................................  
 ........................................................................................................................................................................................  
 ........................................................................................................................................................................................  
 ........................................................................................................................................................................................  
 ........................................................................................................................................................................................  
 ........................................................................................................................................................................................  
 ........................................................................................................................................................................................  
 ........................................................................................................................................................................................  
 ........................................................................................................................................................................................  
 ........................................................................................................................................................................................  
 ........................................................................................................................................................................................  
 ........................................................................................................................................................................................  
  

 *) 
 
 
 

 *) 

 Muutos kohtaan/kohtiin: .................... 
 Uusi teksti: ......................................................................................................................................................................  
 ........................................................................................................................................................................................  
 ........................................................................................................................................................................................
 Tämä sivu on korvattu. 
 Paikka ja aika ...........................................................................  Tarkastuselin 
   ........................................................................ ....
   ....................................................................................................................................  
Leima 
   ...................................................... ...
   .......................................
_______________________ 
 *) Tarpeeton viivataan yli 

    Jatkuu sivulla*) ................................... 

  Tarkastustodistuksen viimeinen sivu *)

______________________ 
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II osa 

MALLI YHTEISÖN TÄYDENNYSTODISTUKSESTA SISÄVESIALUKSILLE 

 
Liite Reinin tarkastustodistukseen N:o ………………………. Sivu 1 

YHTEISÖN TÄYDENNYSTODISTUS SISÄVESIALUKSILLE 

(Varattu valtion tunnuskuvalle) 

VALTION NIMI 

Täydennystodistuksen antaneen toimivaltaisen viranomaisen nimi ja osoite 

1. Aluksen nimi ……………………………………………………………………………………… 

2. Virallinen numero …………………………………………………………………………………… 

3. Rekisteröintipaikka ja rekisterinumero ……………………………………………………………… 

4. Rekisteröintimaa ja/tai kotisatama (1) ………………………………………………………………… 

5. ….. päivänä ..........kuuta .......... annetun 

ja …… päivään ................kuuta ............. voimassa olevan Reinin tarkastustodistuksen N:o 

…………………. perusteella 

6. …… päivänä ...............kuuta ........... tehdyn tarkastuksen:  
 ………………………………………................................ tulosten perusteella 

7. mainittu alus hyväksytään liikennöimään Euroopan yhteisön vesiväylillä vyöhykkeellä/vyöhykkeillä 

 ……..………………………………………………………………………………………………… 

8. Tämän täydennystodistuksen voimassaoloaika päättyy……… päivänä ………….kuuta …………. 

9. Annettu ……………………ssa …………………… päivänä …………………kuuta ………….. 

10. 

 

 ……………………………………. 

 
 (Toimivaltainen viranomainen) 

 

 ……………………………………. 

 
 (Allekirjoitus) 

_________________ 

(1) Tarpeeton viivataan yli. 

 Leima 
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Sivu 2  Liite Reinin tarkastustodistukseen N:o ………………………………… 

Vyöhyke ja/tai vesiväylät (1) 
4 3 2 1  

lastiruuma 

suljettuna 
     

11. 

Varalaita 

(cm) 
lastiruuma 

avoinna 
     

12. Poikkeukset Reinin tarkastustodistuksesta N:o. ………………….......…………………………………. 
 …………………………………………………………………………………………………………… 
 …………………………………………………………………………………………………………… 
 …………………………………………………………………………………………………………… 
 …………………………………………………………………………………………………………… 
 …………………………………………………………………………………………………………… 
 …………………………………………………………………………………………………………… 
13. Reinin tarkastustodistuksessa olevia merkintöjä miehistön jäsenten määrästä ei sovelleta. 
14. ….. päivänä ..........kuuta .......... annetun 
 ja …… päivään ................kuuta ............. voimassa olevan Reinin tarkastustodistuksen N:o 
 …………………. perusteella 
 …… päivänä ...............kuuta ........... tehdyn tarkastuksen: 
 ………………………………………................................ tulosten perusteella 
 Tämän täydennystodistuksen voimassaoloaikaa pidennetään / tämä täydennystodistus uusitaan (1) ......... 
 päivään …………kuuta ...............…………… 
 ……………………………………………….. ………………………………………………… 
   (Paikka)  (Päivämäärä) 

 

 ……………………………………. 

 
 (Toimivaltainen viranomainen) 

 

 ……………………………………. 

 
 (Allekirjoitus) 

_________________ 

(1) Tarpeeton viivataan yli. 

 Leima 
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III Osa 

 

VÄLIAIKAISEN YHTEISÖN 

SISÄVESIALUSTODISTUKSEN MALLI 

 
Väliaikainen yhteisön todistus*) / Väliaikainen hyväksymistodistus*) 

N:o ................. 
  1.  Vesikulkuneuvon nimi 

 
 2. Vesikulkuneuvon tyyppi 

 
 3. Virallinen numero 

  4.  Omistajan nimi ja kotipaikka  

 
  5.  Pituus L/ LWL

*) .......................................  Matkustajamäärä.................................  

 Makuupaikkojen määrä*)....................  
  6.  Miehistöä koskevat tiedot …………………………………………………………………………………………. 

 

  6.1  Kansallisen tai kansainvälisen lainsäädännön vaatimusten mukaiset käyttömuodot ** 
 

 
 6.2  Aluksen 23.09 artiklan mukainen varustus 

 Alus (on)* / (ei ole)* 23.09 artiklan 1.1 kohdan mukainen * / (23.09 artiklan 1.2 kohdan mukainen)* 

 

   Kansallisen tai kansainvälisen lainsäädännön 

vaatimusten mukainen vähimmäismiehistö ** 
 Kohdan 6.1 mukaiset käyttömuodot   

          

   .....................................................................................  ......................   ......................   ......................   

   .....................................................................................  ......................   ......................   ......................   

   

 6.3.  Vähimmäismiehistö aluksissa, jotka eivät kuulu kansallisten tai kansainvälisten vaatimusten vähimmäismiehistöä 

koskevien yleisten määräysten soveltamisalaan**............................................................................................................ 

  7.  Nestekaasulaitteisto(t) 

 Todistus on voimassa ……………………………… asti......... 
  8.  Erityisehdot 
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  9.  Vaarallisten aineiden kuljetus: katso erillinen kenttä*) 
  10.  Voimassaoloaika 

 Väliaikainen todistus*) / väliaikainen hyväksymistodistus*) voimassa …………………………….. asti.........  

 liikennöintiin*) / yhdellä matkalla*) ...  (Päivämäärä) 

 Mainittu alus hyväksytään liikennöimään 

- yhteisön sisävesiväylillä vyöhykkeellä/vyöhykkeillä (*) ...................................................................................... 

 sisävesiväylillä vyöhykkeellä/vyöhykkeillä (*) ....................................................................................................... 

 seuraavissa valtioissa (valtioiden nimet(*)): ……………………………………………………………………… 

 paitsi:..................................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................................................... 

 - seuraavilla sisävesiväylillä: (Valtion nimi (*))..................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................... 
  11.  ................................................ .................................... , .........

   Paikka Päivämäärä 
 .....................................................................................   
  Väliaikaisen hyväksymistodistuksen antava toimivaltainen 

viranomainen 

 
  Leima ....................................   

  ....................................  
Allekirjoitus 

_______________________ 
 *) Tarpeeton viivataan yli 
 **) Sen kansallisen tai kansainvälisen lainsäädännön 
vaatimukset, jota jäsenvaltio päättää soveltaa, tai ei 
vaatimuksia 

 ............................................... ....................................., ........
   Paikka Päivämäärä 
 .....................................................................................  
  Tarkastuselin 

 
  Leima ..................................... 
   Allekirjoitus 
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 9. Vaarallisten aineiden kuljetus 
 
(Ilmoitettava tarvittaessa, täyttääkö alus kansallisen tai kansainvälisen lainsäädännön vaatimukset, jos sellaisia on.) 
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LIITE VI 
 

YHTEISÖN SISÄVESIALUSTODISTUSMALLIREKISTERI 
 

Toimivaltainen viranomainen / Tarkastuselin .....................  

 

 

Yhteisön sisävesialustodistusten rekisteri 

 

 

Vuosi ..................  
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(Vasen puoli) 

Yhteisön sisävesialustodistus  

Aluksen nimi 
 

Aluksen virallinen numero 
Omistaja Alusrekisteri  

Alustyyppi 
N:o Päivä Kuukausi   Nimi Osoite Paikka N:o  
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(Oikea puoli) 

Kantavuus mittaustodistuksen perusteella tai 

uppouma*)  
Reitti sisävesiväylällä Täydennys- ja erityistarkastuksia sekä 

todistuksen kumoamista ja mitätöintiä 

koskevat merkinnät 

 

 

Yhteisön sisävesialustodistuksen 

voimassaolon päättymispäivä 

 

 

Muita huomautuksia 

Mittaustodis-

tuksen päiväys 
Mittaustunnus t/m3 mistä mihin    

        

*) Jos mittaustodistusta ei ole käytettävissä, ilmoitetaan arvioitu kantavuus tai uppouma. 
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LIITE VII 

Luokituslaitokset 

 

SISÄLLYSLUETTELO 

 

I osa Luokituslaitosten hyväksymisperusteet 

II osa Luokituslaitosten hyväksymismenettely 

III osa Luettelo hyväksytyistä luokituslaitoksista 
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I osa 

Luokituslaitosten hyväksymisperusteet 

Luokituslaitoksen on täytettävä kaikki seuraavat edellytykset tullakseen hyväksytyksi tämän 
direktiivin 10 artiklan mukaisesti: 

(1) Luokituslaitoksen on voitava osoittaa, että sillä on laaja kokemus sisävesialusten, myös 
vaarallisten aineiden kuljetukseen tarkoitettujen alusten, suunnittelun ja rakentamisen 
arvioinnista. Luokituslaitoksella on oltava laaja säännöstö sisävesialusten, myös vaarallisten 
aineiden kuljetukseen tarkoitettujen alusten, suunnittelusta, rakentamisesta ja säännöllisistä 
tarkastuksista. Kyseinen säännöstö on julkaistava ainakin englannin, hollannin, ranskan tai 
saksan kielellä, ja sitä on ajantasaistettava ja parannettava jatkuvasti tutkimus- ja 
kehitysohjelmien avulla. Säännöstö ei saa olla ristiriidassa yhteisön lainsäädännön eikä 
voimassa olevien kansainvälisten sopimusten määräysten kanssa. 

(2) Luokituslaitoksen on julkaistava alusrekisterinsä vuosittain. 

(3) Luokituslaitos ei saa olla alusten omistajien, telakoiden tai muiden tahojen, jotka 
suunnittelevat, rakentavat, varustavat, huoltavat, käyttävät tai vakuuttavat aluksia 
kaupallisessa tarkoituksessa, hallinnassa. Luokituslaitos ei saa olla tulojensa osalta 
riippuvainen yhdestä ainoasta liikeyrityksestä. 

(4) Luokituslaitoksen päätoimipaikan tai sen toimipaikan, jolla on valta päättää ja toimia kaikilla 
sisävesiliikennettä koskevien säännösten piiriin kuuluvilla luokituslaitoksen toimialoilla, on 
sijaittava jossakin jäsenvaltiossa. 

(5) Luokituslaitoksella ja sen asiantuntijoilla on oltava hyvä maine sisävesiliikenteen alalla. 
Asiantuntijoiden on voitava osoittaa ammatillinen pätevyytensä. Heidän on toimittava 
luokituslaitoksen vastuulla. 

(6) Luokituslaitoksella on oltava käytettävissään huomattava, laitoksen tehtäviin ja luokiteltuihin 
aluksiin suhteutettu määrä henkilöstöä teknisiin, työnjohto-, tuki-, tarkastus- ja 
tutkimustehtäviin sekä ammattitaidon ja säännöstön kehittämiseen. Luokituslaitoksella on 
oltava tarkastajia ainakin yhdessä jäsenvaltiossa. 
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(7) Luokituslaitoksen on noudatettava toiminnassaan eettistä säännöstöä. 

(8) Luokituslaitoksen johtamisessa ja hallinnossa on varmistettava jäsenvaltion vaatima tietojen 
luottamuksellisuus. 

(9) Luokituslaitoksen on oltava valmis antamaan tarvittavat tiedot jäsenvaltiolle. 

(10) Luokituslaitoksen johdolla on oltava määriteltyinä ja kirjattuina laatupolitiikka, -tavoitteet ja 
-sitoumukset, ja sen on pitänyt varmistaa, että kyseinen laatupolitiikka ymmärretään ja että 
sitä toteutetaan ja vaalitaan kaikilla tasoilla luokituslaitoksessa. 

(11) Luokituslaitoksen on pidettävä yllä tehokasta sisäistä laadunvarmistusjärjestelmää, jonka se 
on kehittänyt ja ottanut käyttöön. Järjestelmän on perustuttava soveltuvin osin kansainvälisesti 
hyväksyttyihin laadunvarmistusstandardeihin ja noudatettava standardeja EN 45004 
(tarkastuslaitokset) ja EN 29001 siten kuin niitä tulkitaan laadunvarmistusjärjestelmien 
sertifiointisääntöjä koskevissa IACS:n vaatimuksissa. Laadunvarmistusjärjestelmälle on 
saatava sertifiointi sellaiselta riippumattomalta tarkastuslaitokselta, jonka sen valtion 
hallintoviranomaiset, jossa luokituslaitoksen päätoimipaikka tai 4 kohdassa tarkoitettu 
toimipaikka sijaitsee, ovat hyväksyneet ja joka varmistaa muun muassa, että: 

 a) luokituslaitoksen säännöstön määrittely ja ylläpito on järjestelmällistä; 
 
 b) luokituslaitoksen säännöstöä noudatetaan; 
 
 c) luokituslaitoksen toimivaltaan kuuluvassa työssä noudatettavat vaatimukset täyttyvät; 
 
 d) luokituslaitoksen palvelun laatuun vaikuttavien henkilöiden vastuualueet, 

toimivaltuudet ja keskinäiset suhteet on määritelty ja kirjattu; 
 
 e) työ suoritetaan aina valvotuissa olosuhteissa; 
 
 f) luokituslaitoksella on valvontajärjestelmä, jolla seurataan sen palveluksessa olevien 

tarkastajien ja teknisen ja hallinnollisen henkilökunnan toimintaa ja työskentelyä; 
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 g) luokituslaitoksen toimivaltaan kuuluvia merkittäviä työtehtäviä suorittavat tai 
välittömästi valvovat vain sen yksinomaiset tarkastajat tai muiden hyväksyttyjen 
luokituslaitosten yksinomaiset tarkastajat; 

 
 h) luokituslaitos toteuttaa tarkastajien ammattitaitoa ja tietojen jatkuvaa ylläpitoa koskevaa 

järjestelmää; 
 
 i) annettuihin palveluihin kuuluvien kohtien vaaditun laatutason saavuttamisesta sekä 

laatujärjestelmän tosiasiallisesta toiminnasta pidetään kirjaa; ja 
 
 j) luokituslaitoksella on laaja, suunniteltujen ja asiakirjoin osoitettujen sisäisten 

tarkastusten järjestelmä, joka koskee kaikissa toimipaikoissa suoritettuja, 
laadunvarmistukseen liittyviä toimia. 

(12) Laadunvarmistusjärjestelmälle on saatava sertifiointi sellaiselta riippumattomalta 
tarkastuslaitokselta, jonka sen valtion hallintoviranomaiset, jossa luokituslaitoksen 
päätoimipaikka tai 4 kohdassa tarkoitettu toimipaikka sijaitsee, ovat hyväksyneet. 

(13) Luokituslaitos sitoutuu mukauttamaan vaatimuksensa asiaa koskeviin Euroopan unionin 
direktiiveihin ja toimittamaan kaikki tarpeelliset tiedot komitealle hyvissä ajoin. 

(14) Luokituslaitoksen on sitouduttava olemaan säännöllisesti yhteydessä jo hyväksyttyihin 
luokituslaitoksiin varmistaakseen teknisten standardiensa ja niiden täytäntöönpanon 
keskinäisen vastaavuuden. Sen olisi sallittava jäsenvaltion edustajien ja muiden asianomaisten 
osallistuminen säännöstönsä kehittämiseen. 
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II osa 

Luokituslaitosten hyväksymismenettely 

Päätöksen luokituslaitoksen hyväksymisestä tämän direktiivin 10 artiklan nojalla tekee komissio 
tämän direktiivin 19 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun menettelyn mukaisesti. Lisäksi on noudatettava 
seuraavaa menettelyä: 
 
(1) Sen jäsenvaltion edustajien, jossa luokituslaitoksella on päätoimipaikkansa tai se toimipaikka, 

jolla on valta päättää ja toimia kaikilla sisävesiliikennettä koskevien säännösten piiriin 
kuuluvilla luokituslaitoksen toimialoilla, on jätettävä komissiolle hyväksymistä koskeva 
hakemus. Lisäksi kyseisen valtion edustajien on lähetettävä komissiolle kaikki 
hyväksymisedellytysten tarkistamiseksi tarvittavat tiedot ja asiakirjat. 

 Kuka tahansa komitean jäsenistä voi pyytää asianomaisen luokituslaitoksen kuulemista tai 
lisätietojen toimittamista. 

 
(3) Hyväksymisen peruuttaminen tapahtuu samalla menettelyllä. Kuka tahansa komitean jäsenistä 

voi pyytää hyväksymisen peruuttamista. Peruuttamista pyytävän valtion edustajien on 
toimitettava pyyntöään tukevat tiedot ja asiakirjat. 

 
(4) Päätöstä tehdessään komissio ottaa huomioon Reinin navigaation keskuskomission tekemät 

päätökset asianomaisen luokituslaitoksen hyväksymisestä. Ennen sellaisen luokituslaitoksen 
hyväksymistä, jolla ei ole Reinin navigaation keskuskomission hyväksyntää, komissio kuulee 
keskuskomission sihteeristöä. 

 
(5) Hyväksyttyjen laitosten luetteloa muutetaan aina luokituslaitoksen hyväksymispäätöksen tai 

hyväksynnän peruuttamisen jälkeen. 
 
(6) Komissio ilmoittaa päätöksistään asianomaisille luokituslaitoksille. 
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III osa 

Luettelo hyväksytyistä luokituslaitoksista 

Seuraavat, I ja II osassa mainitut edellytykset täyttävät luokituslaitokset on tällä hetkellä hyväksytty 
tämän direktiivin 10 artiklan nojalla: 
 
(1) Bureau Veritas 
 
(2) Germanischer Lloyd 
 
(3) Lloyd’s Register of Shipping. 
 
Luokituslaitokset, jotka jäsenvaltio hyväksyy ja valtuuttaa alusten tarkastamiseen ja katsastamiseen 
valtuutettuja laitoksia sekä merenkulun viranomaisten asiaan liittyviä toimia koskevista yhteisistä 
säännöistä ja standardeista 22 päivänä marraskuuta 1994 annetun neuvoston direktiivin 94/57/EY1 
mukaisesti, ovat tämän direktiivin 10 artiklan mukaisesti hyväksyttyjä arvioimaan vain 
asianomaisen jäsenvaltion vesiteillä liikennöiviä aluksia siihen saakka, kunnes näiden laitosten 
todetaan täyttävän I ja II osassa mainitut edellytykset. 
 
 

________________________ 

 

 

                                                 
1 EYVL L 319, 12.12.1994, s. 20, direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna 

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivillä 2002/84/EY (EYVL L 324, 29.11.2002, 
s. 53). 
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LIITE VIII 

Tarkastusten suorittamista koskevat  
menettelysäännöt 

1 artikla 

Jos viranomaiset havaitsevat tarkastuksen aikana, että aluksessa oleva todistus ei ole voimassa tai 
että alus ei täytä todistuksessa asetettuja vaatimuksia, mutta todistuksen pätemättömyys tai 
vaatimusten täyttämättä jättäminen ei aiheuta ilmeistä vaaraa, aluksen omistajan tai hänen 
edustajansa on toteutettava kaikki tarvittavat toimenpiteet tilanteen korjaamiseksi. Todistuksen 
myöntäneelle tai sen viimeksi uusineelle viranomaiselle on ilmoitettava asiasta seitsemän päivän 
kuluessa. 

2 artikla 
 

Jos viranomaiset 1 artiklassa tarkoitettua tarkastusta suorittaessaan havaitsevat, ettei todistus ole 
mukana aluksella tai että alus aiheuttaa ilmeisen vaaran, viranomaiset voivat estää alusta jatkamasta 
matkaansa, kunnes on toteutettu tarvittavat toimenpiteet tilanteen korjaamiseksi. 
 
Viranomaiset voivat myös määrätä toimenpiteitä, joiden avulla alus voi turvallisesti ja tarvittaessa 
kuljetuksensa suoritettuaan jatkaa matkaansa paikkaan, jossa se tarkastetaan tai korjataan. 
Todistuksen myöntäneelle tai sen viimeksi uusineelle viranomaiselle on ilmoitettava asiasta 
seitsemän päivän kuluessa. 

3 artikla 
 

Jos jäsenvaltio on keskeyttänyt aluksen matkan tai ilmoittanut omistajalle aikomuksestaan tehdä 
niin, jollei havaittuja puutteita korjata, sen on ilmoitettava seitsemän päivän kuluessa päätöksestä, 
jonka se on tehnyt tai aikoo tehdä, sen jäsenvaltion viranomaiselle, joka on myöntänyt todistuksen 
tai uusinut sen viimeksi. 

4 artikla 
Kaikki tämän direktiivin täytäntöönpanosäännösten nojalla tehdyt päätökset keskeyttää aluksen 
matka on perusteltava yksityiskohtaisesti. Kustakin päätöksestä on ilmoitettava sille, jota asia 
koskee, ja lisäksi asianomaiselle on viipymättä annettava tieto käytettävissä olevista, jäsenvaltioiden 
voimassa olevien lainsäädäntöjen mukaisista muutoksenhakumenettelyistä ja niitä koskevista 
määräajoista. 
 
 

________________________ 
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LIITE IX 
 

Merkkivaloja, tutkalaitteita ja kääntymisnopeuden osoittimia koskevat vaatimukset 
 

Sisällys 
 

I osa Sisävesialusten valojen väriä ja voimakkuutta sekä merkkilyhtyjen hyväksyntää 
koskevat vaatimukset 

 
II osa Sisävesialusten merkkilyhtyjen koestus- ja hyväksymisedellytyksiä koskevat 

vaatimukset 
 
III osa Sisävesialuksilla navigointiin käytettyjä tutkalaitteita koskevat 

vähimmäisvaatimukset ja koeolosuhteet 
 
IV osa Sisävesialusten kääntymisnopeuden osoittimia koskevat vähimmäisvaatimukset ja 

koeolosuhteet 
 
V osa Sisävesialusten tutkalaitteiden ja kääntymisnopeuden osoittimien asentamista ja 

toimivuuskokeita koskevat vaatimukset 
 
VI osa Koestuslaitosten, hyväksyttyjen laitteiden ja hyväksyttyjen asennusyritysten 

malliluettelo 
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I osa 
Sisävesialusten  

valojen väriä ja voimakkuutta  
sekä merkkilyhtyjen hyväksyntää  

koskevat vaatimukset 

Sisällys 

1 luku Määritelmät 
 
Artikla 1.01 Merkkilyhdyt 
 1.02 Kulkuvalot 
 1.03 Valonlähteet 
 1.04 Optiikka 
 1.05 Suodatin 
 1.06 IO:n, IB:n ja t:n välinen suhde 
 
2 luku Kulkuvaloja koskevat vaatimukset 
 
Artikla 2.01 Kulkuvalojen väri 
 2.02 Kulkuvalojen valon voimakkuus ja kantomatka 
 2.03 Kulkuvalojen valon jakautuminen 
 
3 luku Merkkilyhtyjä koskevat vaatimukset 
 
Artikla 3.01 Tekniset vaatimukset 
 
4 luku Kokeet, hyväksyminen ja merkinnät 
 
Artikla 4.01 Tyyppikokeet 
 4.02 Koemenettely 
 4.03 Hyväksymistodistus 
 4.04 Pistokokeet 
 4.05 Merkinnät 
 
 
Lisäys 
 
Sisävesialusten merkkilyhtyjen hyväksymistodistusmalli 
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1 luku 
MÄÄRITELMÄT 

1.01 artikla 

Merkkilyhdyt 

1. 'Lyhdyllä' tarkoitetaan laitetta, jota käytetään keinotekoisesta valonlähteestä peräisin olevan 
valon jakamiseen. Siihen kuuluvat myös valon suodattamiseen, taittamiseen tai heijastamiseen 
sekä valonlähteen käyttämiseen tarvittavat osat. 

2. Alusten merkinantoon tarkoitettuja lyhtyjä nimitetään merkkilyhdyiksi. 

 

1.02 artikla 

Kulkuvalot 

1. 'Kulkuvaloilla' tarkoitetaan merkkilyhtyjen antamia valomerkkejä. 

2. 'Mastovalolla' tarkoitetaan valkoista, 225º:n suuruisessa näköpiirin kaaressa näkyvää valoa, 
joka näkyy tasaisena ja keskeytymättömänä 112º30':n säteellä kummallakin sivulla eli 
keulasta 22º30':een poikkiviivan perän puolelle kummallakin sivulla. 

3. 'Sivuvaloilla' tarkoitetaan oikean sivun vihreää valoa ja vasemman sivun punaista valoa. 
Kunkin näistä valoista on näyttävä tasaisena ja keskeytymättömänä 112º30':n suuruisessa 
näköpiirin kaaressa eli keulasta 22º30':een poikkiviivan perän puolelle. 

4. 'Perävalolla' tarkoitetaan valkoista, 135º:n suuruisessa näköpiirin kaaressa näkyvää valoa, joka 
näkyy tasaisena ja keskeytymättömänä 67º30':n säteellä perästä aluksen kummallekin 
puolelle. 

5. 'Keltaisella perävalolla' tarkoitetaan keltaista, 135º:n suuruisessa näköpiirin kaaressa näkyvää 
valoa, joka näkyy tasaisena ja keskeytymättömänä 67º30':n säteellä perästä aluksen 
kummallekin puolelle. 
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6. 'Ympäri näköpiirin näkyvällä valolla' tarkoitetaan valoa, joka näkyy 360º:n suuruisessa 
näköpiirin kaaressa tasaisena ja keskeytymättömänä. 

7. a) 'Vilkkuvalolla' tarkoitetaan valoa, joka välähtää 40–60 kertaa minuutissa. 

 b) 'Nopealla vilkkuvalolla' tarkoitetaan valoa, joka välähtää 100–120 kertaa minuutissa. 
 
 Vilkkuvalo on sarja säännöllisiä valojaksoja aikayksikköä kohti. 

8. Kulkuvalot jaetaan valovoimansa mukaan: 

– tavallisiin valoihin; 

– kirkkaisiin valoihin; 

– voimakkaisiin valoihin. 

1.03 artikla 

Valonlähteet 

'Valonlähteillä' tarkoitetaan sähköisiä tai muita kuin sähköisiä laitteita, jotka on tarkoitettu 
valovirran tuottamiseen merkkilyhdyissä. 
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1.04 artikla 

Optiikka 

1. 'Optiikalla' tarkoitetaan taittavista, heijastavista tai sekä taittavista että heijastavista osista 
muodostuvaa laitejärjestelmää pidikkeineen. Osien tarkoituksena on ohjata valonlähteestä 
lähtevät säteet uusiin, erityisiin suuntiin. 

2. 'Värillisellä optiikalla' tarkoitetaan optiikkaa, joka muuttaa siirretyn valon värin ja 
voimakkuuden. 

3. 'Neutraalilla optiikalla' tarkoitetaan optiikkaa, joka muuttaa siirretyn valon voimakkuuden. 

 

1.05 artikla 

Suodatin 

1. 'Värillisellä suodattimella' tarkoitetaan valikoivaa suodatinta, joka muuttaa siirretyn valon 
värin ja voimakkuuden. 

2. 'Neutraalilla suodattimella' tarkoitetaan ei-valikoivaa suodatinta, joka muuttaa siirretyn valon 
voimakkuuden. 
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1.06 artikla 

IO:n, IB:n ja t:n välinen suhde 

IO on sähkövalon fotometrinen valovoima kandeloina (cd) nimellisjännitteellä mitattuna. 

IB on valovoima kandeloina (cd) käyttöolosuhteissa. 

t on valon kantomatka kilometreinä (km). 

 

Kun otetaan huomioon esimerkiksi valonlähteen vanheneminen, optiikan likaantuminen ja aluksen 
verkon jännitteen vaihtelut,IB:n oletetaan olevan 25 prosenttia pienempi kuinIO. 

Tästä johtuen: 

IB = 0.75 . IO 

KulkuvalojenIB:n ja t:n välinen suhde saadaan seuraavan yhtälön avulla: 

IB = 0.2 . t2 . q-t 

Ilmakehän läpäisykertoimeksi q oletetaan 0,76, joka vastaa 14,3 km:n meteorologista näkyvyyttä. 
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2 luku 

KULKUVALOJA KOSKEVAT VAATIMUKSET 

2.01 artikla 

Kulkuvalojen väri 

1. Valoissa on käytettävä viiden värin merkkijärjestelmää, johon kuuluvat seuraavat värit: 
 
 – valkoinen, 
 – punainen, 
 – vihreä, 
 – keltainen ja 
 – sininen. 
 
 Järjestelmän on oltava Kansainvälisen valaistustoimikunnan (CIE) kulkuvalojen värejä 

koskevassa julkaisussa N:o 2.2. (TC-1.6) 1975 olevien suositusten mukainen. 
 
 Värejä sovelletaan merkkilyhdyn tuottamaan valovirtaan. 
 
2. Kulkuvalojen värialueet on rajattava CIE:n julkaisussa N:o 2.2 (TC-1.6) 1975 olevan 

värikaavion alueiden kulmakoordinaateilla (ks. värikaavio) seuraavasti: 
 
 

Kulkuvalon väri Kulmakoordinaatit 

 

 Valkoinen..........................

x 

y 

0,310 

0,283 

0,443 

0,382 

0,500 

0,382 

0,500 

0,440 

0,453 

0,440 

0,310 

0,348 

 

 Punainen............................

x 

y 

0,690 

0,290 

0,710 

0,290 

0,680 

0,320 

0,660 

0,320 

  

 

 Vihreä................................

x 

y 

0,009 

0,720 

0,284 

0,520 

0,207 

0,397 

0,013 

0,494 

  

 

 Keltainen ...........................

x 

y 

0,612 

0,382 

0,618 

0,382 

0,575 

0,425 

0,575 

0,406 

  

 

 Sininen ..............................

x 

y 

0,136 

0,040 

0,218 

0,142 

0,185 

0,175 

0,102 

0,105 
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CIE:n värikaavio 

jossa:  2930 K vastaa tyhjiöhehkulampun valoa ja 

  2856 K vastaa kaasutäytteisen hehkulampun valoa. 
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2.02 artikla 

Kulkuvalojen valon voimakkuus ja kantomatka 

Seuraavassa taulukossa on annettuIO:n,IB:n ja t:n sallitut raja-arvot (päivä- ja yökäytössä) 
kulkuvalojen luonteen mukaan. Ilmoitetut raja-arvot koskevat merkkilyhtyjen tuottamaa valovirtaa. 

IO ja IB on ilmoitettu kandeloina (cd) ja t kilometreinä (km). 

Enimmäis- ja vähimmäisarvot 

 Kulkuvalon väri 

Kulkuvalojen luonne Valkoinen Vihreä/punainen Keltainen Sininen 

 väh. enint. väh. enint. väh. enint. väh. enint. 

 IO 

tavallinen IB 

  t 

2,7 

2,0 

2,3 

10,0 

7,5 

3,7 

1,2 

0,9 

1,7 

4,7 

3,5 

2,8 

1,1 

0,8 

1,6 

3,2 

2,4 

2,5 

0,9 

0,7 

1,5 

2,7 

2,0 

2,3 

 IO 

kirkas IB 

  t 

12,0 

9,0 

3,9 

33,0 

25,0 

5,3 

6,7 

5,0 

3,2 

27,0 

20,0 

5,0 

4,8 

3,6 

2,9 

20,0 

15,0 

4,6 

6,7 

5,0 

3,2 

27,0 

20,0 

5,0 

 IO 

voimakas IB 

  t 

47,0 

35,0 

5,9 

133,0 

100,0 

8,0 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

47,0 

35,0 

5,9 

133,0 

100,0 

8,0 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

 

Keltaisten vilkkuvalojen päiväkäyttöön sovelletaan kuitenkin 900 cd:n vähimmäisvalovoimaa (IO). 
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2.03 artikla 

Kulkuvalojen valon jakautuminen 

1. Valovoiman jakautuminen vaakatasossa 

1.1 Edellä 2.02 artiklassa ilmoitettuja valon voimakkuuksia on sovellettava kaikkiin suuntiin 
vaakatasosta, joka kulkee pystysuoraan sijoitetun merkkilyhdyn optiikan polttopisteen tai 
oikein säädetyn valonlähteen valon painopisteen kautta. 

1.2 Mastovalojen, perävalojen ja sivuvalojen säädettyjä valovoimia on pidettävä yllä koko 
näköpiirin kaaresssa säädetyllä sektorilla vähintään 5º:n päähän sektorin rajoista. 

 Alkaen 5º:sta säädetyn sektorin sisällä sen rajaan saakka valovoima saa vähentyä 
50 prosentilla, minkä jälkeen sen on vähennyttävä asteittain niin, että 5º:n päässä sektorin 
rajojen ulkopuolella valoa on enää merkityksetön määrä. 

1.3 Sivuvaloilla on oltava säädetty valovoima aluksen akselin suuntaisesti eteenpäin. 
Valovoimien on vähennyttävä lähes nollaan 1º:n ja 3º:n välillä säädetyn sektorin rajojen 
ulkopuolella. 

1.4 Kaksi- tai kolmiväristen lyhtyjen valovoiman on jakauduttava tasaisesti niin, että 3º säädetyn 
sektorin rajojen kummallakin puolella ei ylitetä suurinta sallittua voimakkuutta ja saavutetaan 
säädetty vähimmäisvoimakkuus. 

1.5 Lyhtyjen valovoiman on jakauduttava vaakatasossa tasaisesti koko sektorilla niin, että 
fotometrisen valovoiman pienin ja suurin arvo eivät eroa enempää kuin kertoimen 1,5 verran. 

2. Valovoiman jakautuminen pystysuunnassa 

Kallistuksen ollessa ± 5º vaakatasoon nähden valovoiman on pysyttävä vähintään 
80 prosentissa 0º:n kallistusta vastaavasta valovoimasta, ja kallistuksen ollessa ± 7,5° 
vähintään 60 prosentissa, kuitenkin niin, ettei 0º:n kallistusta vastaavaa valovoimaa ylitetä 
yli 1,2-kertaisesti. 
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3 luku 

MERKKILYHTYJÄ KOSKEVAT VAATIMUKSET 

3.01 artikla 

Tekniset vaatimukset 

1. Merkkilyhtyjen ja valonlähteiden rakenteen ja materiaalin avulla on taattava niiden 
turvallisuus ja kestävyys. 

2. Lyhtyjen osat (esimerkiksi kiinnikkeet) eivät saa heikentää valon voimakkuutta, värejä 
eivätkä jakautumista. 

3. Merkkilyhdyt on voitava asentaa alukseen yksinkertaisesti ja oikeaan paikkaan. 

4. Valonlähteen on oltava helposti vaihdettavissa. 

 

4 luku 

KOKEET, HYVÄKSYMINEN JA MERKINNÄT 

4.01 artikla 

Tyyppikokeet 

Sisävesialusten merkkilyhtyjen koestus- ja hyväksymisedellytysten mukainen tyyppikoe on 
tarkoitettu sen varmistamiseen, että merkkilyhdyt ja niiden valonlähteet ovat näiden vaatimusten 
mukaisia. 

4.02 artikla 

Koemenettely 

1. Tyyppikoetta koskeva hakemus on jätettävä kokeiden osalta toimivaltaiselle viranomaiselle, 
ja siihen on liitettävä piirustukset vähintään kahtena kappaleena sekä kaksi vaadittujen 
merkkilyhtyjen ja valonlähteiden mallikappaletta. 
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2. Jos kokeen tulos on myönteinen, hakijalle on palautettava yksi hyväksymismerkinnällä 
varustettu kappale hakemukseen liitetyistä piirustuksista ja yksi hyväksytyistä mallilyhdyistä. 
Koestusviranomaisen on säilytettävä toinen jäljennös ja toinen mallilyhty. 

3. Valmistajan on vahvistettava koestusviranomaiselle, että kaikki sarjatuotetun lyhdyn osat 
vastaavat tyyppikoestetun lyhdyn osia. 

4.03 artikla 

Hyväksymistodistus 

1. Jos tyyppikokeessa käy ilmi, että nämä vaatimukset täyttyvät, merkkilyhdyn tyyppi on 
hyväksyttävä, ja lisäyksessä olevan mallin mukainen hyväksymistodistus, johon on tehty 
4.05 artiklassa tarkoitetut merkinnät, on annettava hakijalle. 

2. Hyväksymistodistuksen haltija: 

 – on oikeutettu kiinnittämään eri osiin 4.05 artiklassa tarkoitetut merkinnät; 

 – voi valmistaa vain koestusviranomaisen hyväksymien piirustusten mukaisia tuotteita 
tyyppikoestetuissa lyhdyissä käytetyllä tekniikalla; 

 – voi muuttaa hyväksyttyjä piirustuksia ja lyhtymalleja vain koestusviranomaisen 
hyväksynnällä. Viranomaisen on myös päätettävä, tehdäänkö myönnettyyn 
hyväksymistodistukseen vain lisäyksiä vai tarvitaanko uusi hyväksymistodistus. 

 

4.04 artikla 

Pistokokeet 

1. Koestusviranomaisella on oltava oikeus ottaa näytteitä tuotantosarjan merkkilyhdyistä kokeita 
varten. 

2. Jos kokeissa käy ilmi vakavia puutteita, hyväksyntä voidaan peruuttaa. 
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4.05 artikla 

Merkinnät 

1. Hyväksytyt merkkilyhdyt, optiikka ja valonlähteet on merkittävä seuraavasti: 

  e . X . YY . nnn 

"  e" = hyväksymismerkki 

"X" = hyväksymismaa seuraavasti: 

 1 = Saksa 18 = Tanska 

 2 = Ranska 20 = Puola 

 3 = Italia 21 = Portugali 

 4 = Alankomaat 23 = Kreikka 

 5 = Ruotsi 24 = Irlanti 

 6 = Belgia 26 = Slovenia 

 7 = Unkari 27 = Slovakia 

8 = Tšekki 29 = Viro 

9 = Espanja 32 = Latvia 

11 = Yhdistynyt kuningaskunta 36 = Liettua 

12 = Itävalta 49 = Kypros 

13 = Luxemburg 50 = Malta 

17 = Suomi  

"YY" = hyväksymisvuoden kaksi viimeistä numeroa ja 

"nnn" = koestusviranomaisen antama hyväksymisnumero. 
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