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2. Merkintöjen on oltava helppolukuisia ja pysyvästi kiinnitettyjä. 

3. Kuoreen on tehtävä merkinnät niin, että ne voidaan lukea aluksella ilman, että merkkilyhtyä 
tarvitsee irrottaa. Jos optiikkaa ei voida erottaa kuoresta, kuoreen tehty merkintä riittää. 

4. Vain hyväksytyissä merkkilyhdyissä, optiikassa ja valonlähteissä saa olla edellä 1 kohdassa 
mainittuja merkintöjä. 

5. Koestusviranomaisen on ilmoitettava tehdystä merkinnästä välittömästi komitealle. 



 

 
13274/1/05 REV 1  JEB/aj 15 
LIITE IX DG C III    FI 

Lisäys 

Sisävesialusten merkkilyhtyjen hyväksymistodistusmalli 

Merkkilyhty................................................................................................................................... 

(Tyyppi, malli ja merkki) 

hyväksytään käytettäväksi sisävesialusten teknisistä vaatimuksista ja neuvoston direktiivin 
82/714/EY kumoamisesta …annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin …/…/EY+ 
soveltamisalaan kuuluvissa sisävesialuksissa. 

Sille on annettu seuraava numero:  e .................................. 

Lyhdyn osat on merkittävä  direktiivin …/…/EY++ liitteessä IX olevassa I osassa olevan 
4.05 artiklan mukaisesti. 

Hyväksynnän haltijan on direktiivin …/../EY++ liitteessä IX olevassa I osassa olevan 4.03 artiklan 
mukaisesti huolehdittava siitä, että valmistus tapahtuu ainoastaan koestusviranomaisen 
hyväksymien piirustusten ja tyyppikoestetuissa lyhdyissä käytetyn tekniikan mukaisesti. Muutokset 
sallitaan vain koestusviranomaisen luvalla. 

Muita huomautuksia: 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

.....................................  ............................................... 

 (Paikka) (Päivämäärä) 

 ............................................... 

 (Koestusviranomainen) 

 ............................................... 

 (Allekirjoitus) 

 

 

                                                 
+ Virallinen lehti: täydennettävä tämän direktiivin numero ja päivämäärä. 
++ Virallinen lehti: täydennettävä tämän direktiivin numero. 
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II osa 

Sisävesialusten merkkilyhtyjen koestus- ja hyväksymisedellytyksiä koskevat 
vaatimukset 

Sisällys 

Luku 1   Yleiset säännökset 
Artikla  1.01 Nimellisjännitteet 

  1.02 Toimintavaatimukset 

  1.03 Kiinnitys 

  1.04 Fotometriset vaatimukset 

  1.05 Osat 

  1.06 Kunnossapito 

  1.07 Turvallisuusvaatimukset 

  1.08 Lisälaitteet 

  1.09 Muut kuin sähköiset merkkilyhdyt 

  1.10 Yhdistelmälyhdyt 

 

Luku  2 Fotometriset ja kolorimetriset vaatimukset 

Artikla  2.01 Fotometriset vaatimukset 

  2.02 Kolorimetriset vaatimukset 
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Luku  3 Valmistusvaatimukset 

Artikla  3.01 Sähköiset lyhdyt 

  3.02 Suodattimet ja optiset lasit 

  3.03 Sähköiset valonlähteet 

 

Luku  4 Koestus- ja hyväksymismenettely 

Artikla  4.01 Yleiset menettelysäännöt 

  4.02 Hakemus 

  4.03 Koestus 

  4.04 Hyväksyminen 

  4.05 Hyväksymisen voimassaolon päättyminen 

 

 

Lisäys  Ympäristökokeet 

  1. Roiskevesi- ja pölysuojausta koskeva koe 

  2. Kosteuskoe 

  3. Kylmäkoe 

  4. Lämpökoe 
  5. Tärinäkoe 
  6. Nopeutettu säänkestävyyskoe 

  7. Suolavesi- ja säänkestävyyskoe (merisumukoe) 
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1 luku 

YLEISET SÄÄNNÖKSET 

1.01 artikla 

Nimellisjännitteet 

Sisävesialusten merkkilyhdyissä on käytettävä 230 V:n, 115 V:n, 110 V:n, 24 V:n ja 12 V:n 
nimellisjännitteitä. Ensisijaisesti on käytettävä 24 V:n laitteita. 

 

1.02 artikla 

Toimintavaatimukset 

Aluksella suoritettavat tavanomaiset toimenpiteet eivät saa estää merkkilyhtyjen ja niiden 
lisälaitteiden normaalia toimintaa. Erityisesti kaikkien niissä käytettävät optiset osat ja niiden 
kiinnittämiseen ja säätämiseen tarvittavat tärkeimmät osat on valmistettava niin, että niiden asento 
ei pääse kiinnityksen jälkeen muuttumaan toiminnan aikana. 

 

1.03 artikla 

Kiinnitys 

Merkkilyhtyjen alukseen kiinnittämiseen tarkoitetut osat on valmistettava niin, että kun ne on 
säädetty, lyhtyjen asento ei kiinnityksen jälkeen pääse muuttumaan käytön aikana. 
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1.04 artikla 

Fotometriset vaatimukset 

Merkkilyhtyjen valovoiman on jakauduttava vaatimusten mukaisesti. Valon tunnistevärin ja 
voimakkuuden on vastattava vaatimuksia heti, kun valo kytketään päälle. 

 

1.05 artikla 

Osat 

Merkkilyhdyissä saa käyttää vain niitä varten valmistettuja osia. 

 

1.06 artikla 

Kunnossapito 

Merkkilyhdyt ja niiden lisälaitteet on valmistettava niin, että niiden kunnossapito voidaan suorittaa 
säännöllisesti ja valonlähteet tarvittaessa vaihtaa helposti myös pimeässä. 

 

1.07 artikla 

Turvallisuusvaatimukset 

Merkkilyhdyt ja niiden lisälaitteet on valmistettava ja mitoitettava niin, että niitä voidaan käyttää, 
hallita ja valvoa ilman, että henkilöille aiheutuu vaaraa. 
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1.08 artikla 

Lisälaitteet 

Lyhtyjen lisälaitteet on suunniteltava ja valmistettava niin, että niiden järjestely, kiinnittäminen ja 
liittäminen eivät estä lyhtyjen tavanomaista käyttöä ja asianmukaista toimintaa. 

 

1.09 artikla 

Muut kuin sähköiset merkkilyhdyt 

Muut kuin sähköiset lyhdyt on suunniteltava ja valmistettava tämän luvun 1.02–1.08 artiklan sekä 
3 luvun vaatimusten mukaisesti. Näihin koestus- ja hyväksymisedellytyksiin sisältyviä 2 luvun 
vaatimuksia sovelletaan tarvittavin muutoksin. 

 

1.10 artikla 

Yhdistelmälyhdyt 

Kahta lyhtyä, jotka on kiinnitetty päällekkäin yhteen kuoreen (yhdistelmälyhty), voidaan käyttää 
yhtenä lyhtynä. Yhdistelmälyhdyn molempia valonlähteitä ei saa missään tapauksessa käyttää 
samanaikaisesti. 
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2 luku 

FOTOMETRISET JA KOLORIMETRISET VAATIMUKSET 

2.01 artikla 

Fotometriset vaatimukset 

1. Merkkilyhtyjen fotometriset vaatimukset on annettu I osassa. 

2. Merkkilyhtyjen rakentamisen avulla on taattava, että valo ei voi heijastua eikä katketa. 
Heijastimien käyttö ei ole sallittua. 

3. Kaksi- tai kolmivärilyhdyissä tietynvärisen valon näkyminen sille säädetyn sektorin rajojen 
ulkopuolelle on estettävä tehokkaasti myös lasin sisäpuolella. 

4. Näitä vaatimuksia sovelletaan tarvittavin muutoksin muihin kuin sähköisiin lyhtyihin. 

 

2.02 artikla 

Kolorimetriset vaatimukset 

1. Merkkilyhtyjen kolorimetriset vaatimukset on annettu I osassa. 

2. Merkkilyhtyjen tuottaman valon värin on sijoituttava valonlähteen värilämpötilan osalta 
asianmukaiselle värialueelle, josta on säädetty I osassa. 

3. Merkkilyhtyjen väri on tuotettava vain suodattimilla (optiikka, lasit) ja optisilla laseilla, jotka 
on värjätty kauttaaltaan, jos tuotetun valon väripisteet poikkeavat CIE:n värikaaviossa olevista 
koordinaateistaan korkeintaan 0,01. Värilliset lamput eivät ole sallittuja. 
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4. Värillisten lasien (suodattimien) on oltava riittävän läpäiseviä, jotta valonlähteen 
värilämpötilassa saavutetaan vaatimusten mukainen valovoima. 

5. Valonlähteen valon heijastuminen merkkilyhdyn osiin ei saa olla selektiivistä. Toisin sanoen 
merkkilyhdyssä käytetyn valonlähteen kolmivärikoordinaatit x ja y eivät saa poiketa 
heijastuksen seurauksena enempää kuin 0,01 käytetyssä värilämpötilassa. 

6. Väritön lasi ei saa käytetyssä värilämpötilassa vaikuttaa selektiivisesti tuotettuun valoon. 
Vastaavasti pitkän käyttöajan jälkeen merkkilyhdyssä käytetyn valonlähteen valon 
kolmivärikoordinaatit x ja y eivät saa poiketa enempää kuin 0,01 valon kuljettua lasin läpi. 

7. Muiden kuin sähköisten merkkilyhtyjen valon värin on sijoituttava käytetyssä valonlähteen 
värilämpötilassa asianmukaiselle värialueelle, josta on säädetty I osassa. 

8. Muiden kuin sähköisten merkkilyhtyjen valon väri on tuotettava vain kauttaaltaan värjätyllä 
silikaattilasilla. Muissa kuin sähköisissä, värillisissä lyhdyissä olevan värillisen silikaattilasin 
on oltava ominaisuuksiltaan sellaista, että muun kuin sähköisen valonlähteen lähimmässä 
värilämpötilassa saavutetaan vaatimusten mukainen valovoima. 
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3 luku 

VALMISTUSVAATIMUKSET 

3.01 artikla 

Sähköiset merkkilyhdyt 

1. Lyhtyjen kaikkien osien on kestettävä erityiset käyttökuormitukset, jotka johtuvat aluksen 
liikkeestä, tärinästä, korroosiosta, lämpötilan vaihteluista, iskuista lastauksen aikana ja jäissä 
ajosta, sekä muut alukseen vaikuttavat seikat. 

2. Lyhdyn valmistustavan, materiaalien ja työn laadun avulla on taattava vakavuus ja 
varmistettava, että sen toimivuus säilyy muuttumattomana näiden vaatimusten mukaisten 
mekaanisen ja lämpökuormituksen ja ultraviolettisäteille altistumisen jälkeenkin, ja erityisesti, 
että fotometriset ja kolorimetriset ominaisuudet säilyvät. 

3. Korroosiolle altistuvat osat on valmistettava korroosionkestävistä materiaaleista, tai ne on 
suojattava korroosiolta asianmukaisesti. 

4. Käytetyt materiaalit eivät saa olla kosteutta sitovia, jos siitä olisi haittaa laitteistojen, 
laitteiden ja lisälaitteiden toiminnalle. 

5. Käytettyjen materiaalien palonkestävyyden on oltava korkea. 

6. Koestusviranomainen voi myöntää vapautuksia käytettyjen materiaalien ominaisuuksista, jos 
valmistustapa takaa turvallisuuden. 

7. Merkkilyhdyt on koestettava sen varmistamiseksi, että ne soveltuvat käytettäviksi aluksella. 
Kokeet on jaettava ympäristövaatimuksia ja toimintavaatimuksia koskeviin kokeisiin. 

8. Ympäristövaatimukset 

a) Ympäristöluokat 

– Ilmastoluokat 

X Laitteet, jotka on tarkoitettu käytettäviksi sääoloille alttiissa paikoissa. 

S Laitteet, jotka on tarkoitettu upotettaviksi tai jatkuvaan kosketukseen 
suolaveden kanssa. 
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– Tärinäluokat 

V Laitteet ja välineet, jotka on tarkoitettu asennettaviksi mastoihin ja muihin 
tärinälle erityisen alttiisiin paikkoihin. 

– Vaikeusluokat 
Ympäristöolosuhteet jaetaan kolmeen vaikeusluokkaan: 

(1) Normaalit ympäristöolosuhteet: 
Voivat vallita aluksella säännöllisesti pitkiä aikoja. 

(2) Äärimmäiset ympäristöolosuhteet: 
Voivat vallita aluksella poikkeuksellisesti erikoistapauksissa. 

(3) Kuljetuksen aikaiset ympäristöolosuhteet: 
Voivat vallita kuljetuksen ja varastoinnin aikana muulloin kuin laitteistojen, 
laitteiden ja lisälaitteiden käytön aikana. 

 
Normaaleissa ympäristöolosuhteissa tehtäviä kokeita kutsutaan 
'normaaliympäristökokeiksi', äärimmäisissä ympäristöolosuhteissa tehtäviä kokeita 
'ääriympäristökokeiksi' ja kuljetuksen aikaisissa ympäristöolosuhteissa tehtäviä kokeita 
'kuljetusympäristökokeiksi'. 

 
b) Vaatimukset 

Merkkilyhtyjen ja niiden lisälaitteiden on sovelluttava jatkuvaan käyttöön aluksella 
odotettavissa olevan aaltoilun, tärinän, kosteuden ja lämpötilan vaihtelujen alaisina. 

 
Merkkilyhtyjen ja niiden lisälaitteiden on täytettävä a alakohdassa määriteltyjen 
ympäristöluokkien vaatimukset joutuessaan alttiiksi lisäyksessä luetelluille 
ympäristöolosuhteille. 

9. Toimintavaatimukset 

a) Virransyöttö: jos syöttövirran jännitteiden ja taajuuksien vaihtelut poikkeavat niiden 
nimellisarvoista1 jäljempänä olevassa taulukossa mainituissa rajoissa ja jos 
vaihtosyöttöjännitteessä on 5 prosentin vaihteluja, merkkilyhtyjen ja niiden 
lisälaitteiden on toimittava niihin koestus- ja hyväksymisedellytysten perusteella 
sovellettavien poikkeamien rajoissa. Teoreettisesti lyhtyjen syöttöjännite ei saa poiketa 
enempää kuin ± 5 prosenttia valitusta nimellisjännitteestä. 

                                                 
1 Nimellisjännite ja -taajuus ovat valmistajan ilmoittamat. 

Ne voidaan ilmoittaa myös jännite- ja/tai taajuusalueina. 
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Virransyöttö Lyhtyjen ja niiden lisälaitteiden 

syöttövirran jännitteen ja taajuuden 

vaihtelut 

(Nimellisjännite) Jännitteen 

vaihtelut 

Taajuuden 

vaihtelut 

Kesto 

Yli 48 V:n tasavirta 

ja vaihtovirta 

Korkeintaan 48 V:n tasavirta 

± 10 % 

± 20 % 

± 10 % 

± 5 % 

± 10 % 

- 

jatkuva 

enint. 3 s 

jatkuva 

Korkeintaan ± 1 200 V:n jännitehuiput, joiden nousu kestää 2–10 µs ja joiden 
enimmäiskesto on 20 µs, ja syöttöjännitteen suunnanmuutos eivät saa aiheuttaa 
vahinkoa merkkilyhdyille eivätkä niiden lisälaitteille. Näiden ilmiöiden jälkeen ja kun 
suojalaitteita on mahdollisesti kytkeytynyt päälle, merkkilyhtyjen ja niiden lisälaitteiden 
on toimittava koestus- ja hyväksymisedellytysten perusteella sovellettavien 
poikkeamien rajoissa. 

b) Sähkömagneettinen yhteensopivuus: kaikki toteutettavissa olevat ja 
tarkoituksenmukaiset toimenpiteet on toteutettava lyhtyjen ja niiden lisälaitteiden sekä 
muiden aluksen varustukseen kuuluvien laitteistojen ja laitteiden vastavuoroisen 
sähkömagneettisen vaikutuksen estämiseksi tai vähentämiseksi. 

 
10. Ympäristöolosuhteet aluksilla 

Edellä 8 kohdan a alakohdassa tarkoitetut normaalit, äärimmäiset ja kuljetuksen aikaiset 
olosuhteet perustuvat IEC-julkaisuihin 92-101 ja 92-504 ehdotettuihin lisäyksiin. Muut 
niistä poikkeavat arvot on merkitty tähdellä *. 
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 Normaalit Äärimmäiset Kuljetuksen 
aikaiset 

 ympäristöolosuhteet 

 a) Ympäristön ilman lämpötila: 

  Ilmastoluokat: ..............................................................  

  Ilmastoluokat X ja S 8 kohdan a alakohdan mukaisesti

 

 _ 25 – 

 + 55°C* 

 

 _ 25 – 

 + 55°C* 

 

 _ 25 – 

 + 70°C* 

 b) Ympäristön ilman kosteus: 

  Vakiolämpötila.............................................................  

  Suhteellinen kosteus enintään ......................................

 

 + 20°C 

 95 % 

 

 + 35°C 

 75 % 

 

 + 45°C 

 65 % 

  Lämpötilan vaihtelu .....................................................  Kastepisteen saavuttaminen mahdollista 

 c) Sääolosuhteet kannella: 

  Auringonvalo ...............................................................  

  Tuuli  

  Sade  

  Liikkuvan veden nopeus (aallot) ..................................  

  Veden suolapitoisuus ...................................................

 

 1 120 W/m2 

 50 m/s 

 15 mm/min 

 10 m/s 

 30 kg/m3 

 d) Magneettikenttä: 

  Magneettikenttä mistä tahansa suunnasta ....................

 

 80 A/m 

 e) Tärinä: 

  Sinimuotoinen tärinä mistä tahansa suunnasta 

  Tärinäluokka V 8 kohdan a alakohdan mukaisesti (voimakas rasitus esimerkiksi mastoissa) 

 Taajuusalue  2–10 Hz  2–13,2 Hz* 

 Laajuus   ± 1,6 mm  ± 1,6 mm 

 Taajuudet  10–100 Hz  13,2–100 Hz* 

 Kiihtyvyysalue..................................................................  ± 7 m/s2  ± 11 m/s2 * 
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11. Merkkilyhtyjen on läpäistävä lisäyksessä esitetyt ympäristökokeet. 

12. Orgaanisesta materiaalista valmistetut lyhtyjen osat eivät saa olla herkkiä 
ultraviolettisäteilylle. 

 Lisäyksessä olevan 6 kohdan mukaisen, 720 tuntia kestäneen koestuksen jälkeen osien laatu ei 
saa olla heikentynyt, eivätkä kolmivärikoordinaatit x ja y saa poiketa enempää kuin 
0,01 sellaisten läpinäkyvien osien koordinaateista, jotka eivät ole altistuneet säteilylle eivätkä 
vedelle. 

13. Lyhtyjen läpinäkyvät osat ja suojukset on suunniteltava ja valmistettava niin, että ne eivät 
tavanomaisessa käytössään aluksella väänny, muutu eivätkä rikkoudu pitkäaikaisessa käytössä 
10 prosentin ylijännitteellä ja ympäristön lämpötilan ollessa + 45 ºC. 

14. Pitkäaikaisessa käytössä 10 prosentin ylijännitteellä ja ympäristön lämpötilan ollessa + 60 ºC 
lyhtyjen on pysyttävä kiinnikkeissään, kun niihin kohdistuu 1000 N:n (Newtonin) kuormitus 
kahdeksan tunnin ajan. 

15. Lyhtyjen on kestettävä tilapäinen veden alle joutuminen. Pitkäaikaisessa käytössä 
10 prosentin ylijännitteellä ja ympäristön lämpötilan ollessa + 45 ºC niiden on kestettävä 
kastelu 10 litralla vettä, jonka lämpötila on + 15 ºC – + 20 ºC. 

16. Käytettyjen materiaalien kestävyys on varmistettava käyttöoloissa. Materiaalien on erityisesti 
kestettävä aluksen toiminnan aikana korkeimmat jatkuvat käyttölämpötilansa. 
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17. Jos lyhdyissä on muita kuin metallisia osia, on määritettävä niiden jatkuva käyttölämpötila 
aluksella vallitsevissa olosuhteissa ympäristön lämpötilan ollessa + 45 ºC. 

Jos näin määritetty muiden kuin metalliosien jatkuva käyttölämpötila on korkeampi kuin IEC-
julkaisun 598 osassa 1 olevissa taulukoissa X ja XI ilmoitetut enimmäislämpötilat, on 
suoritettava erityistutkimuksia lyhtyjen tällaisten osien mekaanisen, lämpö- ja 
ilmastokuormituksen kestävyyden määrittämiseksi. 

18. Osien jatkuvassa käyttölämpötilassa tapahtuvia muodonkestävyyskokeita varten lyhty on 
asetettava käyttöasentoon tasaiseen ilmavirtaukseen (v = noin 0,5 m/s) ympäristön lämpötilan 
ollessa + 45 ºC ja aluksella vallitsevissa olosuhteissa. Lämpenemisen aikana ja kun 
käyttölämpötila on saavutettu, muihin kuin metalliosiin on kohdistettava niiden tarkoitusta tai 
mahdollista käsittelyä vastaava mekaaninen kuormitus. Lyhtyjen muusta kuin silikaattilasista 
valmistettuihin läpinäkyviin osiin on kohdistettava 5 mm x 6 mm:n metallipuristin, jonka 
jatkuva kuormitus on 6,5 N (vastaa sormella painamista) läpinäkyvän osan ylä- ja alareunan 
puolivälissä. 

 Osan muoto ei saa muuttua pysyvästi tällaisten mekaanisten kuormitusten tuloksena. 

19. Osien ilmastotekijöiden kestävyyskokeita varten lyhdyt, joissa on muita kuin metallisia, 
näiden tekijöiden vaikutukselle alttiita osia, on asetettava ilmastoituun kammioon 
12 peräkkäisen tunnin ajaksi vuorotellen ilmastoon, jossa lämpötila on + 45 ºC ja suhteellinen 
kosteus 95 prosenttia, ja ilmastoon, jossa lämpötila on - 20 ºC, ja niitä on käytettävä 
jaksoittain aluksella vallitsevissa oloissa niin, että ne altistuvat kuumille ja kosteille sekä 
kylmille jaksoille ja muutoksille alhaisista lämpötiloista korkeisiin niiden käyttöaikoja 
vastaavissa jaksoissa. 

 Tämän kokeen kokonaiskeston on oltava vähintään 720 tuntia. Koe ei saa vaikuttaa lyhdyn 
muiden kuin metalliosien toimintakykyyn. 

20. Kosketusetäisyydellä olevat lyhtyjen osat eivät saa ympäristön lämpötilan ollessa + 45 ºC 
saavuttaa yli + 70 ºC:n lämpötilaa, jos ne ovat metallisia, tai yli + 85 ºC:n lämpötilaa, jos ne 
eivät ole metallisia. 
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21. Lyhdyt on suunniteltava ja valmistettava hyväksyttyjen standardien mukaisesti, ja niiden on 
oltava erityisesti IEC-julkaisun 598 alusten valojen yleisiä vaatimuksia ja koestusta koskevan 
1 osan mukaisia. Julkaisun seuraavien kohtien vaatimukset on täytettävä: 

 – Liitäntöjen suojaus (7.2), 
 – Suojaus sähköiskuja vastaan (8.2), 
 – Eristysvastus ja jännitevakaisuus (10.2 ja 10.3), 
 – Maa- ja ilmajohdot (11.2), 
 – Kestävyys ja lämpeneminen (12.1, taulukot X, XI ja XII), 
 – Lämmön-, palon- ja hajavirrankestävyys (13.2, 13.3 ja 13.4), 
 – Kierreliitännät (14.2, 14.3 ja 14.4). 
22. Sähköjohtojen poikkipinnan on yleensä oltava vähintään 1,5 mm2. Liittämiseen on käytettävä 

vähintään HO 7 RN-F -tyypin tai vastaavia johtoja. 

23. Toimivaltaisten koestusviranomaisten on vahvistettava räjähdysvaara-alueilla käytettävän 
lyhdynsuojuksen tyyppi ja hyväksyttävä se kyseiseen tarkoitukseen. 

24. Lyhtyjen valmistusmenetelmässä on otettava huomioon seuraavaa: 
 
 (1) Lyhty on voitava puhdistaa helposti myös sisäpuolelta, ja valonlähde on voitava vaihtaa 

helposti myös pimeässä. 
 
 (2) Kondensaatioveden kerääntyminen on estettävä. 
 
 (3) Kestäviä elastisia osia on käytettävä vain sen varmistamiseen, että irrotettavat osat ovat 

vuototiiviitä. 
 
 (4) On varmistettava, ettei lyhdystä näy mitään muuta kuin vaatimusten mukaisen väristä 

valoa. 
25. Kaikkiin asennettaviin lyhtyihin on liitettävä sijoitus- ja asennusohjeet, joista käy ilmi lyhdyn 

sijoituspaikka sekä vaihdettavien osien käyttötarkoitus ja tyyppi. Siirreltävät lyhdyt on voitava 
kiinnittää helposti ja turvallisesti. 

26. Vaatimusten mukaiset kiinnikkeet on sijoitettava niin, että lyhdyn ollessa oikeassa 
asennossaan sen symmetriataso vaakasuunnassa on samansuuntainen kuin aluksen vesiviiva. 
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27. Seuraavat merkinnät on tehtävä selkeästi ja kestävästi kuhunkin lyhtyyn kohtaan, joka pysyy 
näkyvissä alukseen asentamisen jälkeen: 

 (1) valonlähteen nimellisteho, jos eri nimellistehoilla voi olla eri kantomatkoja; 
 
 (2) sektorivalojen lyhtytyyppi; 
 
 (3) sektorivalojen nollasuunnan merkki välittömästi läpinäkyvän osan ylä- tai alapuolelle; 
 
 (4) valotyyppi, esimerkiksi "voimakas"; 
 
 (5) tavaramerkki; 
 
 (6) tila hyväksymismerkille, esimerkiksi .F.91.235. 

 

3.02 artikla 

Suodattimet ja optiset lasit 

1. Suodattimet (optiikka ja lasit) ja optiset lasit voivat olla orgaanista lasia (muovilasi) tai 
epäorgaanista lasia (silikaattilasi). 

Silikaattilasiset suodattimet ja optiset lasit on valmistettava vähintään ISO-standardissa 719 
tarkoitetusta hydrolyyttisen tyypin IV lasista, joka takaa kestävän vesitiiviyden. 

Muovilasisten suodattimien ja optisten lasien kestävän vesitiiviyden on vastattava 
silikaattilasisten suodattimien ja optisten lasien vesitiiviyttä. 

Optiset lasit on valmistettava lasista, jonka sisäinen jännitys on matala. 

2. Suodattimissa ja optisissa laseissa on oltava mahdollisimman vähän rakkuloita, kuplia ja 
epäpuhtauksia. Niissä ei saa olla pintavikoja, esimerkiksi kiillottamattomia (himmeitä) osia, 
syviä naarmuja jne. 

3. Suodattimien ja optisten lasien on täytettävä 3.01 artiklan vaatimukset. Kyseiset edellytykset 
eivät saa vaikuttaa niiden fotometrisiin ja kolorimetrisiin ominaisuuksiin. 
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4. Sivuvalojen punaiset ja vihreät optiset lasit eivät saa olla keskenään vaihdettavissa. 

5. Suodattimiin ja optisiin laseihin on merkittävä selkeästi ja kestävästi valmistajan merkki sekä 
hyväksymisnumero ja tyypin kuvaus kohtaan, joka pysyy näkyvissä lyhtyyn sijoittamisen 
jälkeen. 

Merkinnät eivät saa aiheuttaa arvojen laskemista alle fotometristen ja kolorimetristen 
vähimmäisvaatimusten. 

 

3.03 artikla 

Sähköiset valonlähteet 

1. Merkkilyhdyissä saa käyttää vain niitä varten valmistettuja hehkulamppuja. Niitä on oltava 
saatavana standardijännitteillä. Poikkeuksia voidaan sallia erityistapauksissa. 

2. Hehkulamput on voitava asentaa merkkilyhtyihin vain tarkoitettuun asentoon. 
Merkkilyhdyissä sallitaan korkeintaan kaksi yksiselitteistä asentoa. Väärät ja väliasennot eivät 
saa olla mahdollisia. Kokeessa on valittava epäedullisempi asento. 

3. Hehkulampuissa ei saa olla niiden tehokkuuteen epäedullisesti vaikuttavia erityispiirteitä, 
esimerkiksi naarmuja tai tahroja kuvussa tai virheitä hehkulangan asennossa. 

4. Hehkulamppujen värilämpötilan on käytön aikana oltava vähintään 2360 K. 

5. Käytettyjen kiinnikkeiden ja lampun pitimien on täytettävä optisen järjestelmän 
erityisvaatimukset ja kestettävä aluksen käytöstä aiheutuvat mekaaniset kuormitukset. 

6. Hehkulampun kannan on oltava vahva ja tukevasti kiinnitetty kupuun niin, että 100 tunnin 
käytön jälkeen 10 prosentin ylijännitteellä se kestää tasaisen vääntämisen 25 kgcm:n 
momentilla. 

7. Tavaramerkki, nimellisjännite ja nimellisteho ja/tai nimellisvalovoima sekä 
hyväksymisnumero on merkittävä selkeästi ja kestävästi hehkulamppujen kupuun tai kantaan. 
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8. Hehkulamppujen on oltava seuraavien raja-arvojen mukaisia: 

a) Hehkulamput, joiden nimellisjännite on 230 V, 115 V, 110 V ja 24 V 
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Huomautuksia: 

1) Sallittu poikkeama suhteessa etäisyyteen valokeskuksesta 24 V:n/40 W:n lampulla: ± 1,5 mm. 
2) L: P 28 S -kannan leveä uloke on vasemmalla lampun ollessa pystyssä valonlähdettä päin kohtisuoraan 

katsottaessa. 
3) Ennen arvojen mittaamista kokeen alussa hehkulamppuja on täytynyt käyttää nimellisjännitteellä 

60 minuutin ajan. 
4) Kyseisiä raja-arvoja on noudatettava alueella, joka ulottuu ± 10° kumpaankin suuntaan vaakatasosta, joka 

kulkee lyhdyn rungon keskikohdan kautta, kun lamppua kierretään 360º akselillaan. 
 

b) Hehkulamput, joiden nimellisjännite on 24 V ja 12 V 
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Huomautuksia: 

1) Ennen arvojen mittaamista kokeen alussa hehkulamppuja on täytynyt käyttää nimellisjännitteellä 
60 minuutin ajan. 

2) Kyseisiä raja-arvoja on noudatettava alueella, joka ulottuu ± 30° kumpaankin suuntaan vaakatasosta, joka 
kulkee lyhdyn rungon keskikohdan kautta, kun lamppua kierretään 360º akselillaan. 

 

c) Hehkulamppujen kantaan on merkittävä vastaavat koot. Jos merkinnät ovat kuvussa, tämä ei 
saa vaikuttaa lampun toimintaan. 

d) Jos hehkulamppujen sijasta käytetään purkauslamppuja, niihin sovelletaan samoja 
vaatimuksia kuin hehkulamppuihin. 
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4 luku 

KOESTUS- JA HYVÄKSYMISMENETTELY 

4.01 artikla 

Yleiset menettelysäännöt 

Koestus- ja hyväksymismenettelyyn sovelletaan I osaa. 

 

4.02 artikla 

Hakemus 

1. Valmistajan tai hänen valtuutetun edustajansa on jätettävä hyväksymishakemus ja liitettävä 
siihen seuraavat tiedot ja asiakirjat sekä näytteet lyhdyistä ja tarvittaessa niiden lisälaitteista: 

a) valotyyppi (esimerkiksi "voimakas"); 

b) lyhtytyypin, sen valonlähteen ja tarvittaessa lisälaitteiden kauppanimi ja kuvaus; 

c) sähköisten merkkilyhtyjen osalta jännitesyöttö, jota lyhtyjen käyttö aluksella edellyttää niiden 
käyttötarkoituksesta riippuen; 

d) kaikkien ominaisuuksien ja tehojen eritelmät; 

e) lyhyt tekninen kuvaus näytelyhdyn valmistusmateriaaleista ja johdotuskaavio sekä lyhyt 
tekninen kuvaus, jos lyhtyyn kuuluu lisälaitteita, jotka todennäköisesti vaikuttavat sen 
toimintaan; 
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f) näytelyhtyjen ja tarvittaessa niiden lisälaitteiden osalta seuraavat kahtena kappaleena: 

i) sijoitus- tai asennusohjeet sekä tiedot valonlähteestä ja asennus- tai kiinnityslaitteesta; 

ii) kaavio, johon on merkitty mitat ja tyypit sekä kuvaukset, joiden avulla näytekappale ja 
alukseen asennetut lyhdyt ja tarvittaessa niiden lisälaitteet voidaan tunnistaa; 

iii) muut asiakirjat, esimerkiksi piirustukset, osaluettelot, johdotuskaaviot, käyttöohjeet ja 
valokuvat, jotka koskevat tai voivat koskea kaikkia näiden koestus- ja 
hyväksymisedellytysten 1–3 luvussa tarkoitettuja merkittäviä yksityiskohtia, jos ne ovat 
tarpeen sen tarkistamiseksi, että valmistettavat lyhdyt ovat näytekappaleen mukaisia. 
Seuraavat tiedot ja piirustukset ovat erityisen tarpeellisia: 

- pitkittäisleikkaus, josta näkyvät suodattimen rakenteen yksityiskohdat ja 
valonlähteen (hehkulampun) profiili sekä sijoitus ja kiinnitys; 

- lyhdyn poikkileikkaus suodattimen puolivälin korkeudella, josta näkyvät 
valonlähteen, suodattimen ja tarvittaessa optisen lasin järjestely ja sektorivalojen 
osalta valon jakautumiskulma vaakatasossa; 

- sektorivalojen osalta kuva takaapäin, josta näkyvät pidikkeen tai kiinnikkeen 
yksityiskohdat; 

- ympäri näköpiirin näkyvien valojen kuva, josta näkyvät pidikkeen tai kiinnikkeen 
yksityiskohdat; 

iv) tiedot sarjatuotettujen valonlähteiden, suodattimien, optisten lasien ja asennus- tai 
kiinnitysvälineiden mittapoikkeamista sekä lyhtyyn asetetun valonlähteen 
mittapoikkeamasta suodattimeen nähden; 

v) tiedot sarjatuotettujen valonlähteiden valovoimasta vaakatasossa nimellisjännitteellä; 

vi) tiedot sarjatuotettujen värillisten lasien poikkeamista suhteessa standardivalonlähteen A 
(2856 K) väriin ja läpinäkyvyyteen tai tarkoitetun valonlähteen valotyyppiin. 
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2. Hakemukseen on liitettävä kaksi käyttövalmista näytekappaletta, joista kussakin on 
kymmenen kunkin nimellisjännitteen valonlähdettä, sekä tarvittaessa viisi värillistä suodatinta 
kustakin merkkiväristä ja asennus- tai sijoituslaite. 

Hyväksymiskokeita varten tarvittavat erityiset lisälaitteet on toimitettava pyynnöstä. 

3. Näytekappaleen on oltava kaikin puolin samanlainen kuin suunnitellut tuotantomallit. Siinä 
on oltava kaikki tarvikkeet, joita tarvitaan sen asentamiseen ja sijoittamiseen tavanomaiseen 
käyttöpaikkaansa aluksella käyttötarkoituksensa mukaisesti. Tiettyjä tarvikkeita voidaan jättää 
pois toimivaltaisen koestusviranomaisen suostumuksella. 

4. Lisänäytteitä, -asiakirjoja ja -tietoja on toimitettava pyynnöstä. 

5. Asiakirjat on toimitettava koestus- ja hyväksymisviranomaisen maan kielellä. 

6. Jos hyväksymishakemus koskee lisälaitetta, 1–5 kohtaa sovelletaan tarvittavin muutoksin niin, 
että lisäosat voidaan hyväksyä vain yhdessä hyväksyttyjen lyhtyjen kanssa. 

7. Sektorivalot on periaatteessa toimitettava kokonaisena sarjana. 

 

4.03 artikla 

Koestus 

1. Hyväksytyn lyhdyn tai lisälaitteen uuden tai muutetun version koestusta varten on 
selvitettävä, täyttääkö näytekappale näiden koestus- ja hyväksymisedellytysten vaatimukset ja 
vastaako se 4.02 artiklan 1 kohdan f alakohdassa tarkoitettuja asiakirjoja. 

2. Hyväksymiskokeen on perustuttava aluksilla esiintyviin olosuhteisiin. Kokeen on koskettava 
kaikkia valonlähteitä, optisia laseja ja lisälaitteita, jotka merkkilyhdyissä on oltava ja jotka on 
tarkoitettu niitä varten. 
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3. Fotometrinen ja kolorimetrinen koe on suoritettava nimellisjännitteellä. 

Lyhdyn arvioinnissa on otettava huomioon käytön aikainen valovoima vaakasuunnassa IB ja 
värilämpötila käytön aikana. 

4. Osat tai lisälaitteet on koestettava ainoastaan sen lyhtytyypin kanssa, johon ne on tarkoitettu. 

5. Muiden toimivaltaisten viranomaisten suorittamat kokeet voidaan hyväksyä todisteiksi 
3 luvun vaatimusten mukaisuudesta, jos niiden on vahvistettu vastaavan lisäyksessä kuvattuja 
kokeita. 

 

4.04 artikla 

Hyväksyminen 

1. Merkkilyhdyt on hyväksyttävä I osassa olevien 4.01–4.05 artiklan perusteella. 

2. Sarjatuotettujen tai sarjatuotettavaksi aiottujen lyhtyjen ja lisälaitteiden hyväksyminen 
voidaan antaa hakijalle hakijan kustannuksella suoritetun kokeen jälkeen, jos hakija takaa, että 
hyväksymisestä johtuvia oikeuksia käytetään asianmukaisesti. 

3. Jos laitteet hyväksytään, kyseiselle lyhtytyypille on annettava  I osassa olevassa 
4.03 artiklassa tarkoitettu hyväksymistodistus ja I osassa olevan 4.05 artiklan mukainen 
hyväksymismerkintä. 

Hyväksymismerkintä ja sarjanumero on merkittävä selkeästi ja pysyvästi kuhunkin 
näytekappaleen mukaisesti valmistettuun lyhtyyn kohtaan, joka pysyy kokonaan näkyvissä 
alukseen asentamisen jälkeen. Alkuperäismerkintöjen ja tyyppimerkintöjen on oltava selvästi 
luettavissa ja pysyvästi kiinnitettyjä. Lyhtyihin ei saa kiinnittää merkkejä, jotka voidaan 
sekoittaa hyväksymismerkintöihin. 

4. Hyväksyminen voidaan myöntää rajoitetuksi ajaksi, ja sille voidaan asettaa ehtoja. 

5. Hyväksytyn lyhdyn muutoksille ja lisäyksille on saatava koestusviranomaisen suostumus. 
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6. Jos lyhdyn hyväksyminen peruutetaan, hakijalle on ilmoitettava siitä välittömästi. 

7. Kustakin hyväksytystä lyhtytyypistä on jätettävä yksi näytekappale sen hyväksyneelle 
viranomaiselle. 

 

4.05 artikla 

Hyväksymisen voimassaolon päättyminen 

1. Hyväksymisen voimassaolo päättyy ennalta määrätyn ajan umpeuduttua tai jos se mitätöidään 
tai peruutetaan. 

2. Hyväksyminen voidaan mitätöidä, jos: 

 – jälkeenpäin käy selvästi ilmi, etteivät sen myöntämisedellytykset enää täyty; 

 – koestus- ja hyväksymisedellytykset eivät enää täyty; 

 – lyhty ei vastaa hyväksyttyä näytekappaletta; 

 – säädettyjä edellytyksiä ei ole noudatettu; tai 

 – hyväksymisen haltija osoittautuu epäluotettavaksi. 

Hyväksyminen on peruutettava, jos sen myöntämisajankohtana asetettuja ehtoja ei ole 
täytetty. 

3. Jos hyväksytyn merkkilyhtytyypin valmistus keskeytetään, siitä on ilmoitettava välittömästi 
hyväksymisen myöntäneelle koestusviranomaiselle. 

4. Hyväksymisen peruuttamisesta tai mitätöimisestä seuraa, että annetun hyväksymisnumeron 
käyttö on kiellettyä. 

5. Hyväksymisen voimassaolon päätyttyä todistus on toimitettava sen antaneelle 
koestusviranomaiselle mitätöimistä varten. 
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Lisäys 

Ympäristökokeet 

1. Roiskevesi- ja pölysuojausta koskeva koe 

1.1 Lyhdyn suojaustyyppi on varmistettava IEC-julkaisun 598 1 osassa olevan IP 55 -luokituksen 
mukaisesti. 

Näytekappaleen roiskevesi- ja pölysuojausta koskeva koe sekä tulosten arviointi on 
suoritettava IEC-julkaisun 529 IP 55 -luokituksen mukaisesti. 

Ensimmäinen "5" osoittaa pölysuojausta. Se merkitsee seuraavaa: jännitettä johtavien osien 
suojaus täysin pölytiiviisti ja suojaus haitallista pölyn kerääntymistä vastaan. Pölyn pääsyä ei 
ole estetty kokonaan. 

Toinen "5" osoittaa roiskevesisuojausta. Se merkitsee, että lyhtyyn kaikista suunnista 
kohdistettu vesisuihku ei aiheuta vahinkoa. 

1.2 Näytteen suojaus vedeltä arvioidaan seuraavasti: suojaus katsotaan asianmukaiseksi, jos 
sisään päässyt vesi ei aiheuta ongelmia näytteen toiminnalle. 

Eristysmateriaalien päälle ei saa kerääntyä vettä, jos se johtaisi siihen, ettei vuotoreittien 
vähimmäisarvoja saavuteta. Jännitettä johtavat osat eivät saa kastua, eikä lyhdyn sisälle 
kerääntyvä vesi saa vaikuttaa niiden toimintaan. 

2. Kosteuskoe 

2.1 Tarkoitus ja soveltamisala 

Kokeen tarkoituksena on määrittää 3.01 artiklan 10 kohdan b alakohdassa tarkoitetun kostean 
lämmön ja lämpötilan muuttumisesta syntyvän kosteuden vaikutus vesiliikenteessä käytettäviin 
laitteistoihin, laitteisiin ja välineisiin niiden käytön, kuljetuksen tai varastoinnin aikana, koska niissä 
saattaa esiintyä kondensoitumisesta johtuvaa pintakosteutta. 

Kondensoituminen vaikuttaa suojaamattomiin osiin samoin kuin käytön aikana kerääntyvä 
pölykerros tai kosteutta sitova suolakalvo. 
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Seuraava eritelmä perustuu IEC-julkaisun 68 2-30 osaan sekä 3.01 artiklan 10 kohdan a ja 
b alakohtaan. Lisätietoja on mainitussa julkaisussa. 

Osat ja osakokonaisuudet, jotka toimitetaan tyyppihyväksyttäviksi suojaamattomina, on koestettava 
suojaamattomina, tai jos se ei ole mahdollista osien luonteesta johtuen, käyttämällä 
vähimmäissuojausta, jonka käyttöä hakija pitää tarpeellisena aluksella. 

 

2.2 Kokeen suorittaminen 

(1)  Koe suoritetaan koekammiossa, jonka lämpötila ja kosteus ovat lähes samat 
kammion kaikissa kohdissa, mikä toteutetaan tarvittaessa ilmaa kierrättämällä. Ilman 
liikkuminen ei saa havaittavasti jäähdyttää koestettavaa näytettä, mutta sen avulla 
olisi voitava varmistaa, että säädettyjä ilman lämpötilan ja kosteuden arvoja pidetään 
yllä näytteen välittömässä läheisyydessä. 

Kondensaatiovesi on jatkuvasti poistettava koekammiosta. Näytteen päälle ei saa 
tippua kondensaatiovettä. Kondensaatiovettä saa käyttää kostuttamiseen vain, jos se 
on jälleenkäsitelty, erityisesti kun siitä on poistettu näytteestä peräisin olevat 
kemikaalit. 

(2)  Näyteeseen ei saa kohdistua kammion lämmityksestä johtuvaa lämpösäteilyä. 

(3)  Näytteen on oltava ollut pois käytöstä välittömästi ennen koetta riittävän pitkään, 
jotta sen kaikki osat ovat ympäristön lämpöisiä. 

(4)  Näyte asetetaan koekammioon, jonka lämpötila on + 25 ± 10 °C sen mukaan, mikä 
vastaa sen tavanomaista käyttöä aluksella. 

(5)  Kammio suljetaan. Ilman lämpötilaksi säädetään - 25 ± 3 °C ja suhteelliseksi 
kosteudeksi 45–75 prosenttia. Näitä olosuhteita pidetään yllä, kunnes näyte on 
saavuttanut saman lämpötilan. 

(6)  Ilman suhteellinen kosteus nostetaan vähintään 95 prosenttiin korkeintaan yhden 
tunnin aikana ilman lämpötilan pysyessä muuttumattomana. Nostaminen voi 
tapahtua näytteen lämpötilan säätämisen viimeisen tunnin aikana. 
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(7)  Kammion ilman lämpötila nostetaan asteittain + 40 ± 2 °C:een 3 h ± 0,5 h:n aikana. 
Lämpötilan noustessa ilman suhteellinen kosteus pidetään vähintään 95 prosentissa ja 
viimeisten 15 minuutin aikana vähintään 90 prosentissa. Lämpötilan nousemisaikana 
näyte muuttuu kosteaksi. 

(8)  Ilman lämpötilana pidetään + 40 ± 2 °C 12 h ± 0,5 h:n ajan vaiheen 7 alusta 
mitattuna ilman suhteellisen kosteuden ollessa 93 ± 3 prosenttia. Jaksolla, jolloin 
lämpötila on + 40 ± 2 °C, ilman suhteellinen kosteus saa olla 90–100 prosenttia 
ensimmäisten 15 minuutin ja viimeisten 15 minuutin aikana. 

(9)  Ilman lämpötila lasketaan + 25 ± 3 °C:een kolmesta kuuteen tunnin aikana. Ilman 
suhteellinen kosteus on pidettävä jatkuvasti yli 80 prosentissa. 

(10) Ilman lämpötilana pidetään + 25 ± 3 °C 24 tunnin ajan vaiheen 7 alusta ilman 
suhteellisen kosteuden ollessa jatkuvasti yli 95 prosenttia. 

(11) Vaihe 7 toistetaan. 

(12) Vaihe 8 toistetaan. 

(13) Näytteen ilmastointilaite kytketään päälle aikaisintaan 10 tuntia vaiheen 12 
alkamisen jälkeen. Sen jälkeen kun valmistajan näytteelle ilmoittamat ilmastolliset 
olosuhteet on saavutettu, näyte kytketään päälle valmistajan ohjeiden mukaisesti ja 
aluksen verkon nimellisjännitteellä poikkeaman ollessa ± 3 prosenttia. 

(14) Kun on kulunut aika, joka valmistajan ohjeiden mukaan tarvitaan normaalin 
toiminnan saavuttamiseksi, toiminnot tarkistetaan, ja aluksella käytön kannalta 
merkittävät toimintatiedot mitataan ja kirjataan. Jos kammio on avattava tätä varten, 
se on suljettava uudelleen mahdollisimman nopeasti. 

Jos normaalin toiminnan saavuttamiseen tarvitaan yli 30 minuuttia, vaihetta on 
jatkettava riittävästi niin, että toimintatilan saavuttamisen jälkeen on käytettävissä 
vähintään 30 minuuttia toimintojen valvomista ja toimintatietojen mittaamista varten. 

(15) Näytteen ollessa jälleen toiminnassa ilman lämpötila lasketaan 1–3 tunnin aikana 
ympäristön lämpötilaan poikkeaman ollessa ± 3 °C ja ilman suhteellinen kosteus alle 
75 prosenttiin. 
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(16) Kammio avataan ja näyte altistetaan ympäröivän ilman normaalilämpötilalle ja 
-kosteudelle. 

(17) Kolmen tunnin jälkeen ja kun kaikki näytteessä havaittavissa oleva kosteus on 
haihtunut, näytteen toiminnot tarkistetaan uudelleen, ja aluksella käytön kannalta 
merkittävät toimintatiedot mitataan ja kirjataan. 

(18) Näytteelle tehdään silmämääräinen tarkastus. Lyhdyn runko avataan ja sisäpuoli 
tutkitaan ilmastokokeen vaikutusten ja kondensaatiovesijäämien toteamiseksi. 

2.3 Vaaditut tulokset 

2.3.1 Näytteen on toimittava normaalisti vaiheissa 12–18 tarkoitetuissa olosuhteissa. 
Vahingoittumista ei saa olla havaittavissa. 

2.3.2 Vaiheiden 12–18 toimintatietojen on oltava niissä rajoissa, jotka näytteelle on sallittu 
näiden koestus- ja hyväksymisedellytysten perusteella. 

2.3.3 Lyhdyn sisäpuolella ei saa esiintyä korroosiota eikä kondensaatiovesijäämiä, jotka voivat 
ilman korkean kosteuspitoisuuden pitkäaikaisesta vaikutuksesta aiheuttaa siinä 
toimintahäiriöitä. 

3. Kylmäkoe 

3.1 Tarkoitus 

Kokeen tarkoituksena on määrittää kylmän vaikutus käytön tai kuljetuksen ja varastoinnin aikana 
3.01 artiklan 8 ja 10 kohdan mukaisesti. Lisätietoja on IEC-julkaisun  68 3-1 osassa. 
 

3.2 Kokeen suorittaminen 

(1) Koe suoritetaan koekammiossa, jonka lämpötila ja kosteus ovat lähes samat kammion 
kaikissa kohdissa tarvittaessa ilmaa kierrättämällä. Ilman kosteuden on oltava riittävän matala 
sen varmistamiseksi, että näyte ei kastu kondensoitumisen johdosta missään koevaiheessa. 

(2) Näyte asetetaan koekammioon, jonka lämpötila on + 25 ± 10 °C, sen mukaan mikä vastaa sen 
tavanomaista käyttöä aluksella. 

(3) Kammion lämpötila lasketaan - 25 ± 3 °C:een korkeintaan 45 ºC/h:n vauhdilla. 
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(4) Kammion lämpötila pidetään - 25 ± 3 °C:ssa, kunnes näytteen lämpötila on tasaantunut ja 
tämän jälkeen vielä vähintään kaksi tuntia. 

(5) Kammion lämpötila nostetaan 0 ± 2 °C:een korkeintaan 45 ºC/h:n vauhdilla. 

Kaikkiin 3.01 artiklan 10 kohdan a alakohdassa tarkoitettuihin näytteisiin sovelletaan lisäksi 
seuraavaa: 

(6) Ilmastoluokassa X vaiheen 4 viimeisen tunnin aikana näyte kytketään päälle valmistajan 
ohjeiden mukaisesti ja aluksen verkon nimellisjännitteellä poikkeaman ollessa ± 3 prosenttia. 
Näytteeseen sisältyvien lämmönlähteiden on oltava toiminnassa. 

Kun on kulunut aika, joka tarvitaan normaalin toiminnan saavuttamiseen, toiminnot 
tarkistetaan, ja aluksella käytön kannalta merkittävät toimintatiedot mitataan ja kirjataan. 

(7) Kammion lämpötila nostetaan ympäristön lämpötilaan korkeintaan 45 ºC/h:n vauhdilla. 

(8) Kun näytteen lämpötila on tasaantunut, kammio avataan. 

(9) Näytteen toiminnot tarkistetaan uudelleen, ja aluksella käytön kannalta merkittävät 
toimintatiedot mitataan ja kirjataan. 

 

3.3 Vaaditut tulokset 

Näytteen on toimittava normaalisti vaiheissa 7, 8 ja 9 tarkoitetuissa olosuhteissa. Vahingoittumista 
ei saa olla havaittavissa. 

Vaiheiden 7 ja 9 toimintatietojen on oltava niissä rajoissa, jotka näytteelle on sallittu näiden 
koestus- ja hyväksymisedellytysten perusteella. 
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4. Lämpökoe 

4.1 Tarkoitus ja soveltamisala 

Kokeen tarkoituksena on määrittää lämmön vaikutus käytön tai kuljetuksen ja varastoinnin aikana 
3.01 artiklan 8 kohdan a alakohdan ja 10 kohdan a alakohdan mukaisesti. Seuraava eritelmä 
perustuu IEC-julkaisun 68 2-2 osaan sekä 3.01 artiklan 10 kohdan a alakohtaan. Lisätietoja on IEC-
julkaisussa. 

 Normaali- Ääri- 

 ympäristökokeet 

Ilmastoluokat X ja S  + 55 °C + 70 °C 

 Sallittu poikkeama ± 2 °C 

Ääriympäristöolosuhteissa tehtävä koe on periaatteessa suoritettava ensimmäisenä. Jos 
toimintatiedot ovat normaaleissa ympäristöolosuhteissa sovellettavien raja-arvojen sisällä, 
normaaliympäristökoetta ei tarvitse suorittaa. 

4.2 Kokeen suorittaminen 

(1) Koe suoritetaan koekammiossa, jonka lämpötila ja kosteus ovat lähes samat kammion 
kaikissa kohdissa tarvittaessa ilmaa kierrättämällä. Ilman liikkuminen ei saa havaittavasti 
jäähdyttää koestettavaa näytettä. Näyteeseen ei saa kohdistua kammion lämmityksestä 
johtuvaa lämpösäteilyä. Ilman kosteuden on oltava riittävän matala sen varmistamiseksi, että 
näyte ei kastu kondensoitumisen johdosta missään koevaiheessa. 

(2) Näyte asetetaan koekammioon, jonka lämpötila on + 25 ± 10 °C, sen mukaan mikä vastaa sen 
tavanomaista käyttöä aluksella. Näyte kytketään päälle valmistajan ohjeiden mukaisesti ja 
aluksen verkon nimellisjännitteellä poikkeaman ollessa ± 3 prosenttia. 

Kun on kulunut aika, joka tarvitaan normaalin toiminnan saavuttamiseen, toiminnot 
tarkistetaan, ja aluksella käytön kannalta merkittävät toimintatiedot mitataan ja kirjataan. 

(3) Kammion lämpötila nostetaan 3.01 artiklan 10 kohdan a alakohdassa tarkoitettuun 
koelämpötilaan korkeintaan 45 ºC/h:n vauhdilla. 
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(4) Ilman lämpötila pidetään koelämpötilassa, kunnes näyteen lämpötila on tasaantunut, ja tämän 
jälkeen vielä kaksi tuntia. 

Viimeisten kahden tunnin aikana toiminnot tarkistetaan uudelleen, ja toimintatiedot mitataan 
ja kirjataan. 

(5) Lämpötila lasketaan ympäristön lämpötilaan vähintään tunnin aikana. Tämän jälkeen kammio 
avataan. 

Kun näyte on saatu ympäristön lämpötilaan, sen toiminnot tarkistetaan uudelleen, ja aluksella 
käytön kannalta merkittävät toimintatiedot mitataan ja kirjataan. 

4.3 Vaaditut tulokset 

Näytteen on toimittava normaalisti kokeen kaikissa vaiheissa tarkoitetuissa olosuhteissa. 
Vahingoittumista ei saa olla havaittavissa. Vaiheiden 2, 4 ja 5 toimintatietojen on oltava niissä 
rajoissa, jotka näytteelle on sallittu normaaliympäristökokeiden osalta näiden koestus- ja 
hyväksymisedellytysten perusteella. 

 

5. Tärinäkoe 

5.1 Tarkoitus ja soveltamisala 

Kokeen tarkoituksena on määrittää 3.01 artiklan 10 kohdan e alakohdassa tarkoitetun tärinän 
toiminnalliset ja rakenteelliset vaikutukset. Rakenteelliset vaikutukset koskevat mekaanisten osien 
toimintakykyä, erityisesti resonanssitärinää ja materiaaleihin kohdistuvaa kuormitusta, joka johtaa 
väsymiseen ilman, että toimintaan välttämättä kohdistuu välittömiä vaikutuksia tai että 
toimintatiedoissa tapahtuu muutoksia. 

Toiminnalliset vaikutukset koskevat näytteen välitöntä toimintaa ja toimintatietoja. Ne voivat olla 
yhteydessä rakenteellisiin vaikutuksiin. 

Seuraava eritelmä perustuu IEC-julkaisun 68 2-6 osaan sekä 3.01 artiklan 10 kohdan e alakohtaan. 
Edellä mainituista säännöksistä poikkeavat arvot on merkitty tähdellä *. Lisätietoja on IEC-
julkaisun  68 2-6 osassa. 
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Koevaatimukset: 

Koe on suoritettava sinimuotoisella tärinällä käyttäen seuraavia taajuuksia ilmoitetuissa 
laajuuksissa: 

 Normaali- Ääri- 

 ympäristökokeet 

Tärinäluokka V: 

Taajuusalue 

Laajuus 

Taajuusalue 

Kiihtyvyys 

 

2–10 Hz 

± 1,6 mm 

10–100 Hz 

± 7 m/s2 

 

2–13,2 Hz* 

± 1,6 mm 

13,2–100 Hz* 

± 11 m/s2 

 

Ääriympäristöolosuhteissa tehtävä koe on periaatteessa suoritettava ensimmäisenä. Jos 
toimintatiedot ovat normaaleissa ympäristöolosuhteissa sovellettavien raja-arvojen sisällä, 
normaaliympäristökoetta ei tarvitse suorittaa. 

Näytteet, jotka on tarkoitettu käytettäviksi iskunvaimennuslaitteiden kanssa, on koestettava 
kyseisten laitteiden kanssa. Jos koestus ei poikkeustapauksissa ole mahdollista tavanomaiseen 
käyttöön tarkoitettujen iskunvaimentimien kanssa, laitteet on koestettava ilman iskunvaimentimia ja 
kuormitusta muutettava iskunvaimentimen vaikutuksen huomioon ottamiseksi. 

Koestus ilman iskunvaimentimia hyväksytään myös ominaistaajuuksien määrittämiseksi. 

Tärinäkoe on suoritettava kolmessa pääasiallisessa, toisiinsa nähden kohtisuorassa suunnassa. Jos 
näytteeseen voi sen rakenteen johdosta kohdistua erityistä tärinärasitusta pääsuuntiin nähden 
vinoista kulmista, koe on suoritettava myös erityisaltistusten suunnissa. 
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5.2 Kokeen suorittaminen 

(1) Koestuslaite 

Koe suoritetaan tärypöydäksi kutsutulla tärinälaitteella, jossa näytteeseen voidaan kohdistaa 
mekaanista tärinää seuraavissa olosuhteissa: 

 – Perusliikkeen on oltava sinimuotoista, ja näytteen kiinnityskohtien on periaatteessa 
liikuttava samavaiheisesti ja samansuuntaisesti. 

 – Sivuliikkeen tärinän suurin laajuus missä tahansa kiinnityskohdassa ei sa ylittää 
25 prosenttia perusliikkeelle määritetystä laajuudesta. 

 – Satunnaistärinän suhteellinen osuus, joka saadaan kaavalla 

d 
a

a
tot=  

²  -  a ²
  100

 1

1
⋅  (%) 

jossa  a1 = sovelletun taajuuden tuottaman kiihtyvyyden tehollinen arvo ja 

atot = kokonaiskiihtyvyyden tehollinen arvo, a1 mukaan luettuna, mitattuna taajuusalueella 
< 5 000 Hz, 

ei saa ylittää 25 prosenttia, kun kiihtyvyyden mittaamisen vertauspisteenä on 
kiinnityskohta. 

 – Tärinän laajuus ei saa erota teoreettisesta arvostaan enempää kuin: 

± 15 prosenttia vertauspisteenä käytetyssä kiinnityskohdassa ja 

± 25 prosenttia missä tahansa muussa kiinnityskohdassa. 
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Ominaistaajuuksien määrittämistä varten tärinän laajuutta on voitava säätää vähän kerrallaan 
nollan ja teoreettisen arvon välillä. 

– Tärinän taajuus ei saa erota teoreettisesta arvostaan enempää kuin 

 ± 0,05 Hz taajuusalueella 0,25 Hz:iin asti, 

± 20 %  taajuusalueella 0,25 Hz–5 Hz, 

 ± 1 Hz taajuusalueella 5 Hz–50 Hz, 

± 2 %  taajuusalueella yli 50 Hz:iä. 

 

Ominaistaajuuksien vertailua varten ne on voitava säätää tärinäkokeen alussa ja lopussa 
seuraavasti: 

 ± 0,05 Hz taajuusalueella 0,5 Hz:iin asti, 

± 10 % ± 0,5 Hz taajuusalueella 5 Hz:iin asti, 

 ± 0,5 Hz taajuusalueella 5 Hz–100 Hz, 

± 0,5 %  taajuusalueella yli 100 Hz:iä. 

 

Taajuusalueiden pyyhkäisemiseksi tärinän taajuuden olisi voitava vaihdella jatkuvasti ja 
eksponentiaalisesti molemmissa suunnissa 5.1 kohdassa ilmoitettujen taajuusalueiden ala- ja 
ylärajojen välillä pyyhkäisynopeuden ollessa 1 oktaavi minuutissa ± 10 %. 
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Ominaistaajuuksien määrittämistä varten tärinän taajuuden vaihtelunopeutta on voitava 
hidastaa halutulla tavalla. 

– Täristimen tuottaman magneettikentän voimakkuus näytteen läheisyydessä ei saa olla 
enempää kuin 20 kA/m. Koestusviranomainen voi vaatia tiettyjen näytteiden osalta 
sallittujen arvojen alentamista. 

(2) Ensimmäinen tarkastus, kiinnitys ja käyttöönotto 

Näyte tarkastetaan silmämääräisesti sen tarkistamiseksi, että se on päällisin puolin 
moitteettomassa kunnossa ja että kokoonpano on moitteeton kaikkien osien ja osaryhmien 
rakenteiden osalta. 

Näyte kiinnitetään tärypöytään alukseen asentamiseen tarkoitetun kiinniketyypin 
mukaisesti. Näytteet, joiden toiminta ja käyttäytyminen tärinän vaikutuksen alaisena 
riippuu niiden asennosta suhteessa pystysuuntaan, on koestettava niiden tavanomaisessa 
käyttöasennossa. Kiinnikkeet ja kiinnityksessä käytetyt välineet eivät saa havaittavasti 
muuttaa näytteen tärinän laajuutta eivätkä sen liikkumista kokeessa käytetyllä 
taajuusalueella. 

Näyte kytketään päälle valmistajan ohjeiden mukaisesti, ja aluksen verkon 
nimellisjännitteellä poikkeaman ollessa ± 3 prosenttia. 

Kun on kulunut aika, joka tarvitaan normaalin toiminnan saavuttamiseen, toiminnot 
tarkistetaan, ja aluksella käytön kannalta merkittävät toimintatiedot mitataan ja kirjataan. 

(3) Tärinän alaisena käyttäytymisen alustava tarkastaminen 

Tämä koevaihe on suoritettava kaikilla näytteillä. Jos näytteitä voidaan käyttää eri 
tarkoituksiin erilaisin tärinävaikutuksin, koe on suoritettava kaikkien tai joidenkin eri 
käyttötarkoitusten osalta. 

Tärypöydällä suoritetaan taajuusjakso niin, että 5.1 kohdassa ilmoitettu taajuusalue ja sitä 
vastaavat laajuudet katetaan pienimmästä taajuudesta suurimpaan ja päinvastoin yhden 
oktaavin minuuttivauhdilla. Näytettä tarkastellaan kokeen aikana asianmukaisin 
mittausvälinein ja silmämääräisesti, tarvittaessa stroboskoopin avulla, sen selvittämiseksi 
perusteellisesti, esiintyykö näytteessä tietyillä taajuuksilla toimintahäiriöitä, 
toimintatietojen muutoksia tai mekaanisia ilmiöitä, esimerkiksi resonanssitärinää tai 
kolisevaa ääntä. Kyseisiä taajuuksia kutsutaan ominaistaajuuksiksi. 
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Ominaistaajuuksien ja tärinän vaikutusten määrittämistä varten taajuusvaihtelua voidaan 
tarvittaessa hidastaa, se voidaan pysäyttää tai sen suuntaa muuttaa ja tärinän laajuutta 
vähentää. Toimintatietojen asteittaisen muuttumisen aikana on odotettava lopullisen arvon 
saavuttamista pitäen yllä tärinän taajuus, ei kuitenkaan enempää kuin viisi minuuttia. 

Taajuuspyyhkäisyn aikana mitataan vähintään aluksella käytön kannalta merkittävät 
taajuudet ja toimintatiedot, ja kaikki ominaistaajuudet kirjataan vaikutuksineen niiden 
vertaamiseksi myöhemmin vaiheen 7 aikana. 

Jos mekaanisen tärinän vaikutusta näytteeseen ei voida määrittää asianmukaisesti käytön 
aikana, on suoritettava lisäksi tärinävastekoe kytkemättä näytettä päälle. 

Jos toimintatiedot ylittävät sallitut poikkeamat havaittavasti taajuuspyyhkäisyn aikana, jos 
toiminta keskeytyy säännösten vastaisesti tai jos rakenteellinen resonanssitärinä aiheuttaisi 
todennäköisesti rikkoutumista tärinäkokeen jatkuessa, koe voidaan keskeyttää. 

(4) Kytkentätoimintojen koestus 

Tämä koevaihe on suoritettava kaikille näytteille, joissa tärinärasitus voi vaikuttaa 
kytkentätoimintoihin, esimerkiksi releille. 

Näytteeseen kohdistetaan tärinää 5.1 kohdassa ilmoitetuilla taajuusalueilla niin, että 
taajuusvaihtelun vaiheet ovat E-12 -sarjan1 ja vastaavien laajuuksien mukaiset. Kullakin 
taajuudella kaikki kytkentätoiminnot, joihin tärinä saattaa vaikuttaa, mukaan luettuina 
tarvittaessa kytkeminen päälle ja pois päältä, on suoritettava ainakin kahdesti. 

Kytkentätoiminnot voidaan koestaa myös E-12 -sarjan arvojen välille sijoittuvilla 
taajuuksilla. 

                                                 
1  IEC:n E-12 -sarjan perusarvot: 1,0; 1,2; 1,5; 1,8; 2,2; 2,7; 3,3; 3,9; 4,7; 5,6; 6,8; 8,2. 
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(5) Laajennettu koe 

Tämä koevaihe on suoritettava kaikilla näytteillä. Jos näytteitä voidaan käyttää eri 
tarkoituksiin erilaisin tärinävaikutuksin, tämän vaiheen ensimmäinen osa (näytteen ollessa 
käytössä) voidaan suorittaa useita kertoja kaikkien tai joidenkin eri käyttötarkoitusten 
osalta. 

Näytteen ollessa käytössä vaiheen 2 mukaisesti siihen kohdistetaan viisi jaksoa, joiden 
aikana 5.1 kohdassa rasitusta aiheuttavaksi todettu taajuusalue ja sitä vastaavat laajuudet 
katetaan pienimmästä taajuudesta suurimpaan ja päinvastoin yhden oktaavin 
minuuttivauhdilla. 

Viidennen jakson jälkeen tärypöytä voidaan pysäyttää, toiminnot koestetaan, ja aluksella 
käytön kannalta merkittävät toimintatiedot mitataan ja kirjataan. 

(6) Laajennettu koe kiinteällä taajuudella 

Tämä koevaihe on suoritettava, jos vaiheen 3 aikaista tärinäkäyttäytymistä tarkasteltaessa 
havaitaan yli 5 Hz:n taajuusalueen pyyhkäisyn yhteydessä mekaanista resonanssia, joka on 
valmistajan tai hänen valtuutetun edustajansa mukaan hyväksyttävää jatkuvassa käytössä 
aluksella, mutta jonka esiintyessä asianomaisten osien lujuus ei ole itsestään selvää. Tämä 
vaihe koskee erityisesti laitteita, joissa on iskunvaimennin, jonka resonanssitaajuus on 
5.1 kohdassa ilmoitetun taajuusalueen rajoissa ja yli 5 Hz. 

Näytteen ollessa käytössä vaiheen 2 mukaisesti siihen kohdistetaan kutakin 
resonanssitaajuutta kohti kahden tunnin ajan tärinää ääriympäristökokeen mukaisella 
laajuudella ja 5.1 kohdassa tarkoitetulla vastaavalla taajuudella; tärinän suunta on se, josta 
tavanomaisessa käytössä aiheutuu suurin rasitus kyseisille osille. Tarvittaessa käytettyä 
taajuutta on korjattava niin, että resonanssitärinä jatkuu vähintään 70-prosenttisena 
suurimmasta laajuudestaan, tai taajuutta on vaihdeltava jatkuvasti kahden arvon välillä, 
jotka ovat 2 prosenttia alun perin todetun resonanssitaajuuden alapuolella ja 2 prosenttia 
sen yläpuolella, vähintään 0,1 ja korkeintaan 1 oktaavin minuuttivauhdilla. 
Tärinärasituksen aikana näytteen toimintoja valvotaan, kunnes niissä alkaa esiintyä 
häiriöitä, jotka johtuvat mekaanisten osien irtoamisesta tai siirtymisestä taikka 
sähkökytkennän katkeamisesta tai oikosulusta. 

Näytteet, joille tämän koevaiheen suorittamisella on merkitystä niiden ollessa pois päältä 
kytkettyinä, voidaan koestaa kyseisessä tilassa, jos asianomaisiin osiin kohdistettu 
mekaaninen kuormitus ei ole pienempi kuin tavanomaisessa käytössä. 
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(7) Tärinän alaisena käyttäytymisen lopullinen tarkastaminen 

Tämä koevaihe on suoritettava tarpeen mukaan. 

Vaiheessa 3 tarkoitettu tärinän alaisena käyttäytymisen tarkastaminen toistetaan käyttäen 
kyseisessä vaiheessa sovellettuja taajuuksia ja laajuuksia. Todettuja ominaistaajuuksia ja 
todettuja tärinärasituksen vaikutuksia verrataan vaiheen 3 tuloksiin sen määrittämiseksi, 
onko tärinäkokeen aikana tapahtunut muutoksia. 

(8) Lopputarkastus 

Kun tärypöytä on pysähtynyt ja on kulunut aika, joka tarvitaan tärinärasituksesta vapaaseen 
toimintatilaan pääsemiseksi, toiminnot koestetaan, ja aluksella käytön kannalta merkittävät 
toimintatiedot mitataan ja kirjataan. 

Lopuksi näyte tarkastetaan silmämääräisesti sen moitteettoman kunnon toteamiseksi. 

5.3 Vaaditut tulokset 

Näytteessä ja sen osissa ja osaryhmissä ei pitäisi näkyä mekaanista resonanssitärinää  5.1 kohdassa 
ilmoitetuilla taajuusalueilla. Jos tämän tyyppistä resonanssitärinää ei voida välttää, 
rakennusvaiheessa on toteutettava toimenpiteitä sen varmistamiseksi, että näyte, sen osat ja 
osaryhmät eivät vahingoitu. 

 Tärinäkokeen aikana ja sen jälkeen ei saa esiintyä havaittavia tärinärasituksen vaikutuksia, ja 
erityisesti ei saa olla havaittavissa vaiheessa 7 todettujen ominaistaajuuksien ja vaiheessa 3 
määritettyjen arvojen välisiä eroja, eikä jatkuneesta tärinästä johtuvia vaurioita tai toimintahäiriöitä. 

Normaaliympäristökokeessa vaiheissa 3 ja 8 mitattujen toimintatietojen on pysyttävä niissä rajoissa, 
jotka näytteelle on sallittu näiden koestus- ja hyväksymisedellytysten perusteella. 

Vaiheessa 4 suoritettavan kytkentätoimintojen kokeen aikana ei saa esiintyä kytkentähäiriöitä eikä 
rikkoutumista. 
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6. Nopeutettu säänkestävyyskoe 

6.1 Tarkoitus ja soveltamisala 

Nopeutettu säänkestävyyskoe (sääilmiöille altistumisen simulointi suodattimin varustetuilla 
ksenonlampuilla ja sadettamalla) suoritetaan IEC-julkaisun 68 2-3, 2-5 ja 2-9 osan ja seuraavien 
lisäysten mukaisesti: 

Kyseisen julkaisun mukaan nopeutetun säänkestävyyskokeen tarkoituksena on simuloida 
luonnollisia sääolosuhteita koestuslaitteella tietyissä toistettavissa olosuhteissa nopeiden muutosten 
aikaansaamiseksi materiaalien ominaisuuksissa. 

Nopeutettu koe suoritetaan koestuslaitteessa, joka tuottaa suodatettua säteilyä ksenonlampuilla ja 
ajoittaista sadetusta. Kun näytteet on altistettu sään vaikutuksille, jotka mitataan säteilyn 
voimakkuuden ja sen keston tuloksina, niiden ennalta määrättyjä ominaisuuksia verrataan sellaisiin 
samaa alkuperää olevien näytteiden vastaaviin ominaisuuksiin, joita ei ole altistettu sään 
vaikutuksille. Ensimmäisinä on eriteltävä käytännön toiminnan kannalta ratkaisevat ominaisuudet, 
esimerkiksi väri, pinnan laatu, iskunkestävyys, vetolujuus ja tukevuus. 

Tulosten vertailemiseksi luonnollisille sääolosuhteille altistumisen tulosten kanssa oletetaan, että 
säätekijöiden aiheuttama ominaisuuksien muuttuminen johtuu erityisesti luonnollisesta säteilystä 
sekä hapen, veden ja lämmön samanaikaisesta vaikutuksesta materiaaleihin. 

Nopeutetussa kokeessa on otettava erityisesti huomioon, että laitteen tuottama säteily on hyvin 
lähellä luonnollista säteilyä (katso IEC-julkaisu). Erityissuodattimella varustetun ksenonlampun 
tuottama säteily simuloi luonnollista säteilyä. 

Kokemus on osoittanut, että annetuissa koeolosuhteissa säänkestävyys nopeutetussa kokeessa on 
vahvassa vastaavuussuhteessa luonnollisten sääolosuhteiden kestävyyden kanssa. Paikasta, 
ilmastosta ja vuodenajasta riippumattomalla nopeutetulla kokeella on luonnollisiin sääolosuhteisiin 
nähden se etu, että se on toistettavissa ja sen avulla on mahdollista lyhentää kokeen kestoaikaa, 
koska se ei riipu päivän ja yön eikä vuodenaikojen vaihtelusta. 
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6.2 Näytteiden lukumäärä 

Säänkestokokeessa käytetään asianmukainen määrä näytteitä, ellei toisin sovita. Asianmukainen 
määrä näytteitä, joita ei altisteta sääolosuhteille, on oltava käytettävissä vertailua varten. 

6.3 Näytteiden valmistelu 

Näytteet koestetaan siinä tilassa, jossa ne on toimitettu, ellei toisin sovita. Vertailuun käytettävät 
näytteet pidetään pimeässä ympäristön lämpötilassa koko kokeiden ajan. 

6.4 Koestuslaite 

Koestuslaitteen pääosia ovat tuuletettu koekammio ja sen keskellä oleva säteilylähde. Säteilylähteen 
ympärille sijoitetaan optisia suodattimia. Näytteen kiinnikkeitä pyöritetään järjestelmän 
pituusakselin ympäri vaaditulla etäisyydellä lähteestä ja suodattimista 6.4.1 kohdassa säädetyn 
säteilyn voimakkuuden saavuttamiseksi. 

Säteilyn voimakkuus näytteen säteilylle altistuneiden pintojen missä tahansa osassa ei saa poiketa 
enempää kuin ± 10 prosenttia säteilyn voimakkuuden aritmeettisesta keskiarvosta eri pinnoilla. 

6.4.1 Säteilylähde 

Säteilylähteenä käytetään ksenonlamppua. Säteilyvuo on valittava niin, että säteilyn voimakkuus 
näytteen pinnalla on 1 000 ± 20 W . m-2 aaltoalueella 300–830 nm (katso 6.9 kohta säteilyn 
mittauslaitteen osalta). 

Jos käytetään ilmajäähdytteisiä ksenonlamppuja, käytetty, otsonia sisältävä ilma ei saa päästä 
koekammioon, ja se on poistettava erikseen. 

Kokemusperäiset arvot osoittavat, että ksenonlamppujen säteilyvuo vähenee 80 prosenttiin 
lähtöarvostaan noin 1 500 käyttötunnin jälkeen; tämän jälkeen myös ultraviolettisäteilyn 
suhteellinen osuus laskee huomattavasti verrattuna muihin säteilymuotoihin. Tämän vuoksi 
ksenonlamppu on vaihdettava kyseisen ajan kuluttua (katso myös ksenonlampun valmistajan 
antamat tiedot). 



 

 
13274/1/05 REV 1  JEB/aj 56 
LIITE IX DG C III    FI 

6.4.2 Optiset suodattimet 

Optiset suodattimet on sijoitettava säteilylähteen ja näytteen kiinnikkeiden väliin niin, että 
ksenonlamppujen suodatettu säteily on mahdollisimman lähellä luonnollista säteilyä (katso IEC-
julkaisu 68, 2–9 osa). 

Kaikki lasiset suodattimet on puhdistettava säännöllisesti säteilyn voimakkuuden ei-toivotun 
vähenemisen välttämiseksi. Suodattimet on vaihdettava, jos luonnollisen säteilyn kaltaisuutta ei 
enää saavuteta. 

Asianmukaisten optisten suodattimien osalta on noudatettava koestuslaitteen valmistajan antamia 
tietoja. Koestuslaitteen toimittamisen yhteydessä sen valmistajan on taattava, että laite on 
6.4 kohdan vaatimusten mukainen. 

6.5 Sadetus- ja ilmankostutuslaite 

Näyte on kasteltava niin, että vaikutus on sama kuin luonnollisen sateen ja kasteen. Sadetuslaite on 
rakennettava niin, että näytteiden kaikki ulkopinnat kastuvat sadetuksen aikana. Sitä on käytettävä 
niin, että 6.10.3 kohdassa säädettyjä sadetus- ja kuivia jaksoja noudatetaan. Koekammion ilmaa on 
kostutettava niin, että pidetään yllä 6.10.3 kohdan mukainen suhteellinen kosteus. Sadetukseen ja 
ilman kostutukseen käytetyn veden on oltava tislattua tai vettä, josta suola on poistettu kokonaan 
(sähkönjohtavuus < 5 µS/cm). 

Tislatun tai täysin suolattoman veden käsittelyssä käytettyjen säiliöiden, putkien ja suutinten on 
oltava korroosionkestävää materiaalia. Koekammion ilman suhteellinen kosteus mitataan 
sadetukselta suojatulla hygrometrillä, ja suora säteily säädetään hygrometrin avulla. 

Jos käytetään täysin suolatonta vettä tai suljetussa kierrossa olevaa vettä, on olemassa riski (kuten 
lakkakokeessa), että näytteiden pinnalle muodostuu kerrostumia tai leijuaineiden aiheuttamaa 
kulumista. 

6.6 Tuuletuslaite 

Jäljempänä 6.10.2 kohdan mukaisen mustalevyn lämpötilaa pidetään koekammiossa yllä 
kierrättämällä näytteiden yli puhdasta, suodatettua ja kostutettua ilmaa, jonka lämpötilaa säädetään 
tarvittaessa. Ilmavirta ja sen nopeus on säädettävä niin, että varmistetaan näytteiden kiinnikkeiden 
kaikkien ulkopintojen yhdenmukainen lämpökäsittely järjestelmässä. 
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6.7 Näytteiden kiinnikkeet 

Kaikkia ruostumattomasta teräksestä valmistettuja kiinnikkeitä, joilla näytteet voidaan kiinnittää 
6.10.1 kohdan mukaisesti, voidaan käyttää. 

6.8 Mustalevylämpömittari 

Mustalevyn lämpötilan mittaamiseksi kierron kuivan jakson aikana käytetään 
mustalevylämpömittaria. Kyseisessä lämpömittarissa on ruostumattomasta teräksestä valmistettu, 
kiinnikkeistään lämpöeristetty levy, joka on saman kokoinen kuin näytteen kiinnikkeet ja 
0,9 ± 0,1 mm paksu. Levyn molemmat sivut on peitetty kiiltävällä mustalla lakalla, joka on erittäin 
säänkestävää ja jonka suurin heijastuskyky on 5 prosenttia yli 780 nm:n aallonpituuksilla. Levyn 
lämpötila mitataan kaksimetallilämpömittarilla, jonka anturi asetetaan levyn keskikohtaan niin, että 
lämpökosketus on hyvä. 

Lämpömittaria ei ole suositeltavaa jättää laitteeseen koko 6.10 kohdassa tarkoitetun kokeen ajaksi. 
Riittää, että se asetetaan koestuslaitteeseen joka 250. tunti noin 30 minuutin ajaksi ja että 
mustalevyn lämpötila mitataan kuivan jakson aikana. 

6.9 Säteilytyksen mittauslaite 

Säteilytys (mittayksikkö: W . s m
-2

) on tulos säteilytyksen voimakkuudesta (yksikkö: W . m
-2

) ja 
säteilytyksen kestoajasta (yksikkö: s). Koelaitteessa olevan näytteen pintojen säteilytys mitataan 
asianmukaisella säteilytyksen mittauslaitteella, joka on säädetty säteilylähteestä ja suodattimesta 
koostuvan järjestelmän säteilyfunktion mukaiseksi. Säteilytyksen mittauslaite on säädettävä tai 
kalibroitava niin, että infrapunasäteilyä yli 830 nm:n aallonpituudella ei oteta huomioon. 

Säteilytyksen mittauslaitteen suorituskyky riippuu pääasiassa siitä, kestääkö sen anturi hyvin 
sääoloja ja vanhenemista ja onko sen spektriherkkyys luonnollisen säteilyn kannalta riittävä. 
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Säteilytyksen mittauslaitteessa voi olla esimerkiksi seuraavat osat: 

a) piivalosähkökenno säteilyanturina; 

b) piivalosähkökennon edessä oleva optinen suodatin; ja 

c) varausmittari, joka mittaa piivalosähkökennossa tuotetun virran voimakkuuden (yksikkö: 
C = A.s) suhteessa säteilyn voimakkuuteen (yksikkö: A) ja säteilyn kestoon (yksikkö: s). 

Säteilytyksen mittauslaitteen mitta-asteikko on kalibroitava. Kalibrionti on tarkistettava vuoden 
jatkuneen käytön jälkeen ja korjattava tarvittaessa. 

Säteilytyksen voimakkuus näytteiden pinnalla riippuu niiden etäisyydestä säteilylähteestä. Tämän 
vuoksi näytteiden pintojen on mahdollisuuksien mukaan oltava samalla etäisyydellä säteilylähteestä 
kuin säteilytyksen mittauslaitteen anturi. Jos tämä ei ole mahdollista, mittauslaitteen 
säteilytyslukema on kerrottava korjauskertoimella. 

6.10 Kokeen suorittaminen 

6.10.1 Näytteet asetetaan kiinnikkeisiin niin, ettei niiden takapinnalle pääse kerääntymään 
vettä. Näytteiden kiinnikkeet saavat aiheuttaa vain mahdollisimman vähän mekaanista rasitusta. 
Säteilytyksen ja sadetuksen mahdollisimman tasaisen jakautumisen takaamiseksi näytteitä 
pyöritetään kokeen aikana yhdestä viiteen kierroksen minuutissa säteilylähde-suodatin-järjestelmän 
ja sadetuslaitteen ympäri. Yleensä vain yksi sivu näytteestä altistuu sääolosuhteille. Sovellettavista 
IEC-julkaisun säännöksistä riippuen tai sovitun mukaisesti myös yksittäisen näytteen etu- ja 
takapinnat voidaan altistaa. Tässä tapauksessa kukin pinta altistetaan samalle säteilytykselle ja 
samalle sadetukselle. 



 

 
13274/1/05 REV 1  JEB/aj 59 
LIITE IX DG C III    FI 

Tietyn näytteet etu- ja takapintojen altistuminen samalle säteilytykselle ja sadetukselle voidaan 
saada aikaan pyörittämällä näytettä määräajoin. Tämä voidaan tehdä automaattisesti pyörivillä 
laitteilla, jos kiinnike on avoimen kehyksen muotoinen. 

6.10.2 Mustalevyn lämpötila kohdassa, johon näytteet sijoitetaan kuivan jakson aikana, 
asetetaan ja säädetään asianomaisiin laitteisiin sovellettavien IEC-julkaisujen mukaisesti. 
Mustalevyn lämpötila on pidettävä + 45 ºC:ssa, ellei toisin sovita. Mustalevyn keskilämpötilalla 
tarkoitetaan kuivan jakson lopussa saavutettua mustalevyn lämpötilan aritmeettista keskiarvoa. 
Kuivan jakson aikana sallitaan ± 5 °C:n erot paikallisesti, rajatapauksissa ± 3 °C:n erot. 

Mustalevyn vaaditun lämpötilan ylläpitämiseksi ja tarvittaessa yhtä voimakkaan säteilyn 
varmistamiseksi näytteen etu- ja takapinnoilla (katso 6.10.1 kohta) näytteitä voidaan kääntää 
automaattisesti 180º kunkin kierroksen jälkeen. Tällöin mustalevylämpömittarin ja säteilytyksen 
mittauslaitteen on oltava mukana pyörimisliikkeessä. 

6.10.3 Kiinnikkeisiin asennetut näytteet ja 6.9 kohdassa tarkoitetun säteilytyksen 
mittauslaitteen anturi altistetaan tasaisesti säteilylle ja sadetukselle seuraavan, toistuvan jaksotuksen 
mukaisesti: 

Sadetus:  3 minuuttia 

Kuiva jakso: 17 minuuttia. 

Ilman suhteellisen kosteuden on oltava 60–80 prosenttia kuivan jakson aikana. 

6.11 Kokeen kesto ja koemenettely 

Kokeessa noudatetaan IEC-julkaisun  68 2-9 osassa olevaa menettelyä B. Kokeen kesto on 
720 tuntia sadetusjakson ollessa 6.10.3 kohdassa määritellyn mukainen. 

Säänkestävyyskoe suositellaan suoritettavaksi yhdellä ja samalla näytteellä (jos kyseessä on ainetta 
rikkomaton koe, joka koskee tarkasteltavien ominaisuuksien muuttumista, esimerkiksi 
säänkestävyyskoe) tai usealla näytteellä (jos kyseessä on ainetta rikkova koe, esimerkiksi 
iskunkestävyyskoe) erikseen sovittavilla eri säteilytysvoimakkuuksilla. Näin voidaan määrittää 
laitteen ominaisuuksien muuttumiskehitys koko säänkestävyyskokeen aikana. 
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6.12 Arviointi 

Kun näytteen altistaminen huonon sään vaikutuksille on saatu päätökseen, sitä pidetään vähintään 
24 tuntia pimeässä, jossa ilman lämpötila on + 23 ºC, kastepiste + 12 ºC, ilman suhteellinen kosteus 
50 prosenttia, ilman kiertonopeus 1 m/s ja ilmanpaine 860–1060 hPa. (Sallittu poikkeama voi olla 
± 2 °C ilman lämpötilan osalta ja ± 6 prosenttia suhteellisen kosteuden osalta.) 

Kyseiset näytteet sekä 6.2 ja 6.3 kohdassa tarkoitetut vertailunäytteet tarkastetaan niiden 
2.01 artiklan 1 ja 2 kohdassa ja 3.01 artiklan 12 kohdassa tarkoitettujen ominaisuuksien 
määrittämiseksi. 

 

7. Suolavesi- ja säänkestävyyskoe 

 (merisumukoe) 

7.1 Tarkoitus ja soveltamisala 

Kokeen tarkoituksena on määrittää suolaveden ja suolaisen ilman vaikutus käytön sekä kuljetuksen 
ja varastoinnin aikana 3.01 artiklan mukaisesti. 

Koe voidaan rajoittaa näytteeseen tai malleihin käytetyistä materiaaleista. 

Seuraavat eritelmät perustuvat IEC-julkaisun  68 2-52 osaan. Lisätietoja on mainitussa julkaisussa. 

7.2 Kokeen suorittaminen 

(1) Koestuslaite 

Koe suoritetaan koekammiossa käyttäen sumutinta ja suolaliuosta seuraavien edellytysten 
mukaisesti: 

 – Koekammion ja sumuttimen materiaalit eivät saa vaikuttaa suolasumun syövyttävään 
vaikutukseen. 
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 – Koekammion sisälle on levitettävä hienoa, tasaista, kosteaa ja sakeaa sumua; pyörteiden 
muodostuminen tai näytteen läsnäolo eivät saa vaikuttaa sumun leviämiseen. 
Vesisuihku ei saa koskettaa näytettä suoraan. Kammion sisäpuolelle muodostuvat 
pisarat eivät saa pudota näytteen päälle. 

 – Koekammiossa on oltava asianmukainen ilmanvaihto, ja tuuletusaukko on suojattava 
ilman liikkeiden äkillisiä muutoksia vastaan, jotta estetään voimakkaan ilmavirran 
muodostuminen kammiossa. 

 – Käytetyssä suolaliuoksessa on oltava 5 ± 1 painoprosenttia puhdasta natriumkloridia – 
jonka kuiva-aineessa on korkeintaan 0,1 prosenttia natriumjodidia ja 0,3 prosenttia 
epäpuhtauksia – ja 95 ± 1 painoprosenttia tislattua vettä tai vettä, josta suola on poistettu 
kokonaan. Liuoksen pH:n on oltava 6,5:n ja 7,2:n välillä + 20 ± 2 ºC:n lämpötilassa, ja 
se on pidettävä näissä rajoissa kokeen aikana. Kertaalleen sumutettua liuosta ei saa 
käyttää uudelleen. 

 – Sumutukseen käytetyssä paineilmassa ei saa olla epäpuhtauksia, esimerkiksi öljyä tai 
pölyä, ja sen kosteustason on oltava vähintään 85 prosenttia suuttimen 
tukkeutumisenvälttämiseksi. 

 – Kammiossa levitettävän sumun on oltava tiheydeltään sellaista, että mihin tahansa 
kohtaan kammiota asetetussa puhtaassa astiassa, jonka avoin pinta-ala vaakatasossa on 
80 cm2, sademäärä on koko aikana keskimäärin 1,0 ja 2,0 ml:n välillä tunnissa. Sumun 
tiheyden valvomiseksi kammioon on asetettava vähintään kaksi astiaa niin, ettei näyte 
peitä niitä, eikä niihin putoa kondensoituneita vesitippoja. Sumutetun liuoksen määrän 
kalibroimiseksi sumutusajan on oltava vähintään 8 tuntia. 

Sumutusvaiheiden välinen kostea jakso toteutetaan ilmastoidussa kammiossa, jossa 
ilman lämpötilana voidaan pitää + 40 ± 2 ºC ja suhteellisena kosteutena 
93 ± 3 prosenttia. 

(2) Alustava tarkastus 

Näyte tarkastetaan silmämääräisesti sen tarkistamiseksi, että se on moitteettomassa 
kunnossa, ja erityisesti, että se on oikein koottu ja että kaikki aukot voidaan sulkea 
asianmukaisesti. Rasvan, öljyn tai mudan likaamat ulkopinnat puhdistetaan. Kaikkia 
ohjaimia ja liikkuvia osia käsitellään ja niiden asianmukainen toiminta tarkistetaan. 
Kaikkien irrotettaviksi tai käytön tai huollon aikana siirrettäviksi tarkoitettujen 
sulkulaitteiden, kansien ja liikkuvien osien liikkuvuus tarkastetaan, ja ne kiinnitetään 
asianmukaisesti takaisin paikoilleen. 
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Näyte kytketään päälle valmistajan ohjeiden mukaisesti ja aluksen verkon 
nimellisjännitteellä poikkeaman ollessa ± 3 prosenttia. 

Kun on kulunut aika, joka tarvitaan normaalin toiminnan saavuttamiseen, toiminnot 
tarkistetaan, ja aluksella käytön ja suolasumuisen ilman vaikutuksen kannalta merkittävät 
toimintatiedot mitataan ja kirjataan. Tämän jälkeen näyte kytketään pois päältä ja altistetaan 
sumutukselle. 

(3) Sumutusvaihe 

Näyte asetetaan suolasumukammioon ja altistetaan suolasumulle kahden tunnin ajan 
lämpötilan ollessa + 15 ºC – + 35 ºC. 

(4) Kostea jakso 

Näyte asetetaan ilmastoituun kammioon niin, että siitä tippuu mahdollisimman vähän 
suolaliuosta. Sitä pidetään ilmastoidussa kammiossa seitsemän päivää lämpötilan ollessa 
+ 40 ± 2 ºC ja suhteellisen kosteuden 93 ± 3 prosenttia. Se ei saa olla kosketuksissa minkään 
muun näytteen eikä metalliesineen kanssa. Jos näytteitä on useita, ne voidaan järjestää niin, 
etteivät ne vaikuta toisiinsa. 

(5) Koejakson toistaminen 

Koejakso, vaiheet 3 ja 4 mukaan luettuina, toistetaan kolme kertaa. 

(6) Jälkikäsittely 

Neljännen koejakson jälkeen näyte otetaan ilmastoidusta kammiosta, sitä pestään viiden 
minuutin ajan juoksevalla vesijohtovedellä ja lopuksi huuhdellaan tislatulla vedellä tai 
vedellä, josta suola on poistettu. Näytteen pinnalla olevat pisarat poistetaan puhaltamalla 
siihen ilmaa tai ravistamalla. 

Näyte altistetaan normaalille ympäristön ilmalle vähintään kolmeksi tunniksi ja joka 
tapauksessa riittävän pitkään, jotta näkyvissä oleva kosteus on haihtunut, ennen kuin sille 
tehdään lopputarkastus. Näytettä kuivataan huuhtelun jälkeen tunnin ajan + 55 ± 2 ºC:n 
lämpötilassa. 

(7) Lopputarkastus 

Näytteen ulkoinen kunto tarkastetaan silmämääräisesti. Sen alkuperäiseen tilaan nähden 
tapahtuneen huononemisen luonne ja laajuus merkitään koeraporttiin, johon liitetään 
tarvittaessa valokuvia. 
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Näyte kytketään päälle valmistajan ohjeiden mukaisesti ja aluksen verkon 
nimellisjännitteellä poikkeaman ollessa ± 3 prosenttia. 

Kun on kulunut aika, joka tarvitaan normaalin toiminnan saavuttamiseen, toiminnot 
tarkistetaan, ja aluksella käytön ja suolasumuisen ilman vaikutuksen kannalta merkittävät 
toimintatiedot mitataan ja kirjataan. 

Kaikkia ohjaimia ja liikkuvia osia käsitellään, ja niiden asianmukainen toiminta tarkistetaan. 
Kaikkien irrotettaviksi tai käytön tai huollon aikana siirrettäviksi tarkoitettujen 
sulkulaitteiden, kansien ja liikkuvien osien liikkuvuus tarkistetaan. 

7.3 Vaaditut tulokset 

Näytteessä ei saa ilmetä muutoksia, jotka saattavat: 

– haitata sen käyttöä ja toimintaa; 

– estää merkittävässä määrin sulkulaitteiden ja kansien irrottamista tai liikkuvien osien 
liikkumista, jos se on tarpeen käytön tai huollon kannalta; 

– heikentää kuorien vesitiiviyttä; 

– oletettavasti aiheuttaa toimintahäiriöitä pitkällä aikavälillä. 

Vaiheissa 3–7 mitattujen toimintatietojen on oltava näissä koestus- ja hyväksymisedellytyksissä 
säädetyissä rajoissa. 
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III osa 

Sisävesialuksilla navigointiin  
käytettyjä tutkalaitteita koskevat  

vähimmäisvaatimukset  
ja koeolosuhteet 

1 luku: Yleistä 
1.01 artikla Soveltamisala 
1.02 artikla Tutkalaitteen tarkoitus 
1.03 artikla Hyväksymiskoestus 
1.04 artikla Hyväksymiskoestusta koskeva hakemus 
1.05 artikla Tyyppihyväksyminen 
1.06 artikla Laitteen merkintä ja hyväksymisnumero 
1.07 artikla Valmistajan ilmoitus 
1.08 artikla Hyväksytyn laitteen muuttaminen 
 
2 luku: Tutkalaitteita koskevat yleiset vähimmäisvaatimukset 
2.01 artikla Rakenne ja suunnittelu 
2.02 artikla Harhalähetteet ja sähkömagneettinen yhteensopivuus  
2.03 artikla Käyttö 
2.04 artikla Käyttöohjeet 
2.05 artikla Asennus- ja käyttökoestus 
 
3 luku: Tutkalaitteiden toimintaa koskevat vähimmäisvaatimukset 
3.01 artikla Tutkalaitteen toimintavalmius 
3.02 artikla Erottelukyky 
3.03 artikla Mitta-alueet 
3.04 artikla Liikkuva etäisyysmittarengas 
3.05 artikla Keulasuuntimaviiva 
3.06 artikla Kuvan keskipisteen siirto 
3.07 artikla Suuntima-asteikko 
3.08 artikla Suuntimalaitteet 
3.09 artikla Aaltovälkkeen ja sateen aiheuttamien tutkahäiriöiden vaimennuslaitteet  
3.10 artikla Muiden tutkalaitteiden aiheuttamien häiriöiden vaimentaminen  
3.11 artikla Yhteensopivuus tutkamajakoiden kanssa 
3.12 artikla Vahvistuksen säätö 
3.13 artikla Taajuusviritys 
3.14 artikla Näytön apulinjat ja merenkulkutiedot  
3.15 artikla Järjestelmän herkkyys 
3.16 artikla Maalin jälkihohto 
3.17 artikla Toistavat laitteet 
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4 luku: Tutkalaitteita koskevat tekniset vähimmäisvaatimukset 
4.01 artikla Käyttö 
4.02 artikla Näyttö 
4.03 artikla Tutkakuvan ominaisuudet 
4.04 artikla Näytön väri 
4.05 artikla Kuvan uusiutumisnopeus ja pysyvyys 
4.06 artikla Näytön lineaarisuus 
4.07 artikla Etäisyyden ja vaakasuuntakulman mittatarkkuus 
4.08 artikla Antennin ominaisuudet ja lähetysspektri 
 
5 luku Tutkalaitteiden koeolosuhteet ja koemenetelmät 
5.01 artikla Turvallisuus, kuormitettavuus ja häiriölähetys 
5.02 artikla Harhalähetteet ja sähkömagneettinen yhteensopivuus 
5.03 artikla Koemenettely 
5.04 artikla Antennin mitat 
 
Lisäys 1 Kulmaerottelukyky mitta-alueilla 1200 m:iin asti 
Lisäys 2 Koealue tutkalaitteen erottelukyvyn määrittämiseksi 
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1 luku 

YLEISTÄ 

1.01 artikla 

Soveltamisala 

Näissä säännöksissä esitetään sisävesialuksilla navigointiin käytettyjen tutkalaitteiden tekniikkaa ja 
toimintaa koskevat vähimmäisvaatimukset sekä koeolosuhteet, joissa näiden vähimmäisvaatimusten 
noudattaminen on todettava. Sisävesien ECDIS-laitteistoa, jota voidaan käyttää navigointitilassa, 
pidetään näiden säännösten mukaisena navigointitutkalaitteena. 

1.02 artikla 

Tutkalaitteen tarkoitus 

Tutkalaitteen on helpotettava aluksen navigointia tuottamalla ymmärrettävä tutkakuva sen asemasta 
suhteessa poijuihin, rantaviivoihin ja vesiliikenteen rakenteisiin, ja tehtävä muiden alusten ja 
vedenpinnan yläpuolelle ulottuvien esteiden tunnistaminen mahdolliseksi luotettavasti ja hyvissä 
ajoin. 

1.03 artikla 

Hyväksymiskoestus 

Tutkalaitteita ei saa asentaa aluksiin, ellei tyyppikokeella ole todistettu, että laite täyttää näissä 
säännöksissä olevat vähimmäisvaatimukset. 

1.04 artikla 

Hyväksymiskoestusta koskeva hakemus 

1. Tutkalaitteen tyyppikoetta koskevat hakemukset on toimitettava jonkin jäsenvaltion 
toimivaltaiselle koestusviranomaiselle. 

Toimivaltaiset koestusviranomaiset on saatettava komitean tietoon. 
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2. Kuhunkin hakemukseen on liitettävä seuraavat asiakirjat: 

a. yksityiskohtainen tekninen kuvaus kahtena kappaleena; 

b. kaksi täyttä sarjaa asennus- ja huoltoasiakirjoja; 

c. yksityiskohtaiset käyttöohjeet kahtena kappaleena; 

d. pikakäyttöohjeet kahtena kappaleena. 

3. Hakijan on osoitettava tai osoitutettava kokein, että tutkalaite täyttää näiden säännösten 
vähimmäisvaatimukset. 

 Hakemukseen on liitettävä kokeen tulokset ja antennin vaaka- ja pystykeilaleveyden 
mittausraportit. 

Toimivaltaisen koestusviranomaisen on säilytettävä kyseiset asiakirjat ja koestuksen aikana 
saadut tiedot. 

4. Hyväksymiskoestusta varten 'hakijalla' tarkoitetaan oikeus- tai luonnollista henkilöä, jonka 
nimellä, tavaramerkillä tai muulla tunnisteella koestettavaksi toimitettua laitetta valmistetaan 
tai markkinoidaan. 

1.05 artikla 

Tyyppihyväksyminen 

1. Jos laite hyväksytään tyyppikokeessa, toimivaltaisen koestusviranomaisen on annettava 
vaatimustenmukaisuustodistus. 

Jos laite ei täytä vähimmäisvaatimuksia, hakijalle on ilmoitettava kirjallisesti laitteen 
hylkäämisen syyt. 

Hyväksynnän antaa toimivaltainen viranomainen. 

Toimivaltaisen viranomaisen on ilmoitettava hyväksymästään laitteesta komitealle. 
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2. Kullakin koestusviranomaisella on oltava oikeus valita tuotantosarjaan kuuluvia laitteita 
tarkastettaviksi milloin tahansa. 

Jos tarkastuksessa ilmenee laitteessa olevia puutteita, tyyppihyväksyminen voidaan peruuttaa. 

Tyyppihyväksymisen peruuttaa sama viranomainen, joka on myöntänyt sen. 

3. Tyyppihyväksyminen on voimassa 10 vuotta, ja se voidaan uusia pyynnöstä. 

 

1.06 artikla 

Laitteen merkintä ja hyväksymisnumero 

1. Laitteen kuhunkin osaan on merkittävä pysyvästi valmistajan nimi, laitteen kauppanimi, 
laitteen tyyppi ja sarjanumero. 

2. Toimivaltaisen viranomaisen antama hyväksymisnumero on kiinnitettävä pysyvästi 
näyttöyksikköön niin, että se pysyy selvästi näkyvissä laitteen asentamisen jälkeen. 
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Hyväksymisnumeron muoto: 

e-NN-NNN 

(e = Euroopan unioni 

NN = hyväksymismaan koodi 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  

NNN = toimivaltaisen viranomaisen määrittelemä kolminumeroinen luku.) 
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3. Hyväksymisnumeroa saa käyttää ainoastaan yhdessä siihen liittyvän hyväksynnän kanssa. 

Hakija on vastuussa hyväksymisnumeron valmistamisesta ja kiinnittämisestä. 

4. Toimivaltaisen viranomaisen on ilmoitettava annetusta hyväksymisnumerosta välittömästi 
komitealle. 

1.07 artikla 

Valmistajan ilmoitus 

Kuhunkin laiteyksikköön on liitettävä valmistajan ilmoitus siitä, että se on voimassa olevien 
vähimmäisvaatimusten mukainen ja että se vastaa kaikilta osiltaan koestettua laitetta. 

1.08 artikla 

Hyväksytyn laitteen muuttaminen 

1. Jos jo hyväksyttyyn laitteeseen tehdään muutoksia, tyyppihyväksyminen on peruutettava. Jos 
muutoksia suunnitellaan, niiden yksityiskohdista on ilmoitettava kirjallisesti toimivaltaiselle 
koestusviranomaiselle. 

2. Toimivaltainen koestusviranomainen päättää, pidetäänkö hyväksyminen edelleen voimassa 
vai onko tehtävä tarkastus tai uusi tyyppikoe. 

Jos laitteelle myönnetään uusi hyväksyminen, on annettava uusi hyväksymisnumero. 
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2 luku 

TUTKALAITTEITA KOSKEVAT YLEISET VÄHIMMÄISVAATIMUKSET 

2.01 artikla 

Rakenne ja suunnittelu 

1. Tutkalaitteen on sovelluttava käytettäväksi sisävesialuksilla. 

2. Laitteen rakenteen ja suunnittelun on vastattava sekä mekaanisilta että sähköisiltä 
ominaisuuksiltaan tekniikan kehitystä. 

3. Jos tämän direktiivin liitteessä II tai näissä säännöksissä ei ole erityisiä säännöksiä asiasta, 
merenkulkulaitteiden yleisiä vaatimuksia koskevassa IEC-julkaisussa 945 olevia vaatimuksia 
ja koemenetelmiä sovelletaan virransyöttöön, turvallisuuteen, aluksen laitteiden välisiin 
häiriöihin, turvalliseen etäisyyteen kompassista, säänkestävyyteen, mekaaniseen lujuuteen, 
ympäristön vaikutukseen, melupäästöihin ja laitteiden merkintöihin. 

Lisäksi sovelletaan ITU:n radio-ohjesäännön vaatimuksia. Laitteen on täytettävä kaikki 
kyseisten säännösten vaatimukset, jotka koskevat tutkanäyttöä ympäristön lämpötiloissa 
0 ºC:n ja 40 ºC:n välillä. 

2.02 artikla 

Harhalähetteet ja sähkömagneettinen yhteensopivuus 

1. Taajuusalueella 30–2000 MHz harhalähetteiden kentänvoimakkuus ei saa olla yli 500 µV/m. 

Taajuusalueilla 156–165 MHz, 450–470 MHz ja 1,53–1,544 GHz kentänvoimakkuus ei saa 
olla yli 15 µV/m. Kyseisiä kentänvoimakkuuksia on sovellettava 3 metrin koe-etäisyydellä 
koestettavasta laitteesta. 
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2. Laitteen on täytettävä vähimmäisvaatimukset sähkömagneettisen kentän voimakkuuden 
ollessa enintään 15 V/m koestettavan laitteen välittömässä läheisyydessä taajuusalueella 30–
2000 MHz. 

2.03 artikla 

Käyttö 

1. Laitteessa ei saa olla enempää hallintalaitteita kuin sen asianmukaiseen käyttöön tarvitaan. 

Ohjainten rakenteen, merkintöjen ja käsittelytavan on sallittava niiden yksinkertainen, 
yksiselitteinen ja nopea käyttö. Ne on sijoitettava niin, että käyttövirheet estetään 
mahdollisuuksien mukaan. 

Ohjaimet, joita ei tarvita normaalikäytössä, eivät saa olla välittömästi käsillä. 

2. Kaikissa ohjaimissa ja osoittimissa on oltava englanninkieliset merkit ja/tai merkinnät. 
Merkkien on oltava merenkulkututkien ohjaimien merkkejä koskevan IMOn suosituksen N:o 
A.278 (VIII) "Symbols for controls on marine navigational radar equipment" tai IEC-
julkaisun 417 vaatimusten mukaisia, ja kaikkien numeroiden ja kirjainten on oltava vähintään 
4 mm korkeita. 

Jos voidaan osoittaa, että 4 mm:n kirjasinkorkeus ei teknisistä syistä ole mahdollinen, ja jos 
pienemmät kirjasimet ovat käytön kannalta hyväksyttävissä, on sallittava kirjasinten 
pienentäminen 3 mm:iin. 

3. Laite on suunniteltava niin, että käyttövirheet eivät voi aiheuttaa sen rikkoutumista. 

4. Mahdolliset vähimmäisvaatimukset ylittävät toiminnot, esimerkiksi liitäntämahdollisuudet 
muihin laitteisiin, on järjestettävä niin, että laite täyttää vähimmäisvaatimukset kaikissa 
olosuhteissa. 
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2.04 artikla 

Käyttöohjeet 

1. Kunkin yksikön mukana on oltava yksityiskohtaiset käyttöohjeet. Niiden on oltava saatavilla 
englannin, hollannin, ranskan ja saksan kielellä, ja niissä on oltava vähintään seuraavat tiedot: 

a) käynnistäminen ja käyttö; 

b) huolto ja kunnossapito; 

c) yleiset turvaohjeet (terveysvaarat, esimerkiksi sähkömagneettisen säteilyn vaikutus 
sydämentahdistimiin jne.); 

d) ohjeet asianmukaista teknistä asentamista varten. 

2. Kunkin yksikön mukana on oltava kestävässä muodossa olevat pikakäyttöohjeet. 

Niiden on oltava saatavilla englannin, hollannin, ranskan ja saksan kielellä. 

 

2.05 artikla 

Asennus- ja käyttökoestus 

Asennus-, vaihto- ja käyttökoestus on suoritettava V osan vaatimusten mukaisesti. 
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3 luku 

TUTKALAITTEIDEN TOIMINTAA KOSKEVAT VÄHIMMÄISVAATIMUKSET 

3.01 artikla 

Tutkalaitteen toimintavalmius 

1. Kylmänä käynnistetyn tutkalaitteen on oltava täysin toimintakykyinen neljässä minuutissa. 
Tämän jälkeen lähetys on voitava keskeyttää ja aktivoida ilman viivettä. 

2. Yhden henkilön on voitava käyttää tutkalaitetta ja katsella näyttöä samanaikaisesti. 

Jos ohjauspaneeli on laitteesta erillinen, siinä on oltava kaikki tutkaohjaukseen välittömästi 
tarvittavat ohjaimet. 

Langattomat kauko-ohjauslaitteet eivät ole sallittuja. 

3. Näyttöä on voitava lukea myös ympäristön valoisuuden ollessa merkittävä. Tarvittaessa on 
voitava käyttää asianmukaisia näköapuvälineitä, jotka on voitava kiinnittää ja irrottaa 
yksinkertaisesti ja helposti. 

Silmälasien käyttäjien on voitava käyttää näköapuvälineitä. 

 

3.02 artikla 

Erottelukyky 

1. Kulmaerottelukyky 

Kulmaerottelukyky on suhteessa mitta-alueeseen ja etäisyyteen. Lyhyemmillä, 1200 m:iin 
ulottuvilla mitta-alueilla vaadittu vähimmäiserottelukyky on esitetty lisäyksessä 1. 

Vähimmäiserottelukyvyllä tarkoitetaan kahden standardiheijastimen (katso 5.03 artiklan 
2 kohta) välistä vaakasuuntakulman vähimmäisetäisyyttä, jolla ne näkyvät tutkakuvassa 
selkeästi erillisinä. 
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2. Vähimmäisetäisyys ja etäisyydenerottelukyky 

Kaikilla etäisyyksillä 15 ja 1200 m:n välillä 1200 m:n ja sitä pienemmillä mitta-alueilla 
samalla suuntimalla 15 m:n päässä toisistaan olevien standardiheijastimien on näyttävä 
tutkakuvassa selkeästi erillisinä. 

3. Toimintoja, jotka voivat aiheuttaa erottelukyvyn huonontumista, ei saa voida kytkeä päälle 
2000 m:n ja sitä pienemmillä mitta-alueilla. 

 

3.03 artikla 

Mitta-alueet 

1. Tutkalaitteessa on oltava seuraavat asteittain vaihdettavat mitta-alueet ja mittarenkaat: 

Mitta-alue 1 500 m, mittarenkaiden väli 100 m  

Mitta-alue 2 800 m, mittarenkaiden väli 200 m  

Mitta-alue 3 1 200 m, mittarenkaiden väli 200 m  

Mitta-alue 4 1 600 m, mittarenkaiden väli 400 m  

Mitta-alue 5 2 000 m, mittarenkaiden väli 400 m  

2. Myös muut asteittain vaihdettavat mitta-alueet sallitaan. 

3. Valittu mitta-alue, mittarenkaiden välinen etäisyys ja liikkuvan etäisyysmittarenkaan etäisyys 
on ilmoitettava metreinä tai kilometreinä. 

4. Mittarenkaiden ja liikkuvan etäisyysmittarenkaan leveys ei saa olla yli 2 mm normaalilla 
valoisuuden säädöllä. 

5. Osa-aluenäyttö ja suurennokset eivät ole sallittuja. 
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3.04 artikla 

Liikkuva etäisyysmittarengas 

1. Tutkalaitteessa on oltava liikkuva etäisyysmittarengas. 

2. Etäisyysmittarengas on voitava asettaa mille tahansa etäisyydelle kahdeksassa sekunnissa. 

3. Etäisyys, jolle liikkuva etäisyysmittarengas on asetettu, ei saa muuttua, vaikka mitta-aluetta 
vaihdettaisiin. 

4. Etäisyys on näytettävä kolmi- tai nelinumeroisena lukuna. 

2000 m:n ja sitä pienemmillä mitta-alueilla tarkkuuden on oltava 10 m. Etäisyysmittarenkaan 
säteen on vastattava numeronäyttöä. 

 

3.05 artikla 

Keulasuuntimaviiva 

1. Keulasuuntimaviivan on ulotuttava tutkanäytön siitä kohdasta, joka vastaa antennin sijaintia, 
tutkan kuvaruudun reunaan. 

2. Keulasuuntimaviivan leveys kuvaruudun reunassa ei saa olla yli 0,5º. 

3. Tutkayksikössä on oltava säätölaite vaakasuuntakulman virheiden korjaamiseksi antennin 
asennuskulmassa. 

4. Kulmavirheen korjaamisen ja tutkayksikön aktivoimisen jälkeen keulasuuntimaviivan 
poikkeama keskiviivasta ei saa olla yli 0,5º. 
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3.06 artikla 

Kuvan keskipisteen siirto 

1. Laajan näkyvyyden saamiseksi eteenpäin tutkakuvan keskipistettä on voitava siirtää kaikilla 
3.03 artiklan 1 kohdassa määritellyillä mitta-alueilla. 

Keskipisteen siirron on johdettava yksinomaan eteenpäin näkyvyyden laajentamiseen, ja se on 
voitava säätää vähintään 0,25:een ja korkeintaan 0,33:een kuvaruudun tosiasiallisesta 
halkaisijasta. 

2. Mitta-alueella, jolla on eteenpäin laajennettu näkyvyys, mittarenkaita on laajennettava, ja 
liikkuvan etäisyysmittarenkaan on oltava säädettävissä ja luettavissa näytetyn mitta-alueen 
ylärajaan saakka. 

3. Edellä 1 kohdan mukaisesti näytetyn alueen kiinteä laajentaminen eteenpäin sallitaan sillä 
edellytyksellä, että kuvan keskikohdan tosiasiallinen halkaisija ei ole pienempi kuin 
4.03 artiklan 1 kohdassa säädetty ja että suuntima-asteikko on suunniteltu niin, että suuntima 
voidaan ottaa 3.08 artiklan mukaisesti. 

Tällöin 1 kohdassa tarkoitettu keskipisteen siirtomahdollisuus ei ole pakollinen. 

 

3.07 artikla 

Suuntima-asteikko 

1. Tutkalaitteen kuvaruudun reunassa on oltava suuntima-asteikko. 

2. Suuntima-asteikko on jaettava vähintään 72 osaan, joista kukin vastaa 5 astetta. 
Merkkiviivojen, jotka vastaavat 10 astetta, on oltava selvästi pidempiä kuin 5 astetta 
vastaavien merkkiviivojen. 

Suuntima-asteikon 000-merkki on sijoitettava kuvaruudun yläreunan keskikohtaan. 

3. Suuntima-asteikko on merkittävä kolminumeroisin luvuin 000 asteesta 360 asteeseen 
myötäpäivään. Numerointi on tehtävä arabialaisin numeroin 10 tai 30 asteen välein. 

Luku 000 voidaan korvata näkyvällä nuolella. 
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3.08 artikla 

Suuntimalaitteet 

1. Maalien suuntimien ottamiseen käytettävät laitteet ovat sallittuja. 

2. Jos tällaisia laitteita on, niiden on voitava ottaa suuntima mistä tahansa maalista noin 
5 sekunnissa enimmäisvirheen ollessa ± 1 aste. 

3. Jos käytetään elektronista suuntimaviivaa, sen on: 

a) erotuttava selvästi keulasuuntimaviivasta; 

b) näyttävä lähes jatkuvasti; 

c) oltava vapaasti käännettävissä 360 astetta vasemmalle ja oikealle; 

d) oltava korkeintaan 0,5 astetta leveä kuvaruudun reunassa; 

e) ulotuttava alkukohdastaan suuntima-asteikolle; 

f) ja oltava luettavissa täydellisenä kolmi- tai nelinumeroisena desimaalilukuna. 

4. Jos käytetään mekaanista suuntimaviivaa, sen on: 

a) oltava vapaasti käännettävissä 360 astetta vasemmalle ja oikealle; 

b) ulotuttava merkitystä alkukohdastaan suuntima-asteikolle; 

c) oltava vapaa muista merkinnöistä; ja 

d) oltava suunniteltu niin, että kaikulukemia ei peitetä tarpeettomasti. 
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3.09 artikla 

Aaltovälkkeen ja sateen aiheuttamien tutkahäiriöiden vaimennuslaitteet 

1. Tutkalaitteessa on oltava käsikäyttöiset säätimet, joilla vaimennetaan aaltovälkkeen ja sateen 
aiheuttamia tutkahäiriöitä. 

2. Aaltovälkkeen vaimentimen (esiaskeltava vahvistussäätö – STC) on ääriasennossaan 
toimittava noin 1 200 m:n etäisyyteen saakka. 

3. Tutkalaitteessa ei saa olla automaattisia laitteita, joilla vaimennetaan aaltovälkkeen ja sateen 
aiheuttamia tutkahäiriöitä. 

 

3.10 artikla 

Muiden tutkalaitteiden aiheuttamien häiriöiden vaimentaminen 

1. Tutkalaitteessa on oltava päälle kytkettävä laite, jolla vaimennetaan muiden tutkalaitteiden 
aiheuttamia häiriöitä. 

2. Laitteen käyttö ei saa aiheuttaa hyödyllisten maalien poistumista tutkakuvasta. 

 

3.11 artikla 

Yhteensopivuus tutkamajakoiden kanssa 

IMOn päätöslauselman A.423 (XI) mukaisten tutkamajakoiden signaalien on näyttävä selvästi, kun 
sateen aiheuttaman tutkahäiriön vaimennus (lyhyt aikavakio – FTC) on kytketty pois päältä. 
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3.12 artikla 

Vahvistuksen säätö 

Vahvistussäädön alueen on oltava sellainen, että aaltovälkkeen vaimennuksen ollessa säädettynä 
minimiin veden pinnan liike on selvästi nähtävissä ja että voimakkaat tutkakaiut, joiden kaikualue 
on 10 000 m2, voidaan jättää näyttämättä millä tahansa etäisyydellä. 

 

3.13 artikla 

Taajuusviritys 

Näyttöyksikössä on oltava virityksen osoitin. Viritysasteikon pituuden on oltava vähintään 30 mm. 
Osoittimen on toimittava kaikilla mitta-alueilla, myös ilman tutkakaikuja. Osoittimen on toimittava 
yhtä hyvin myös lähikaikujen vahvistuksen tai vaimennuksen ollessa kytkettynä päälle. 

Virityksen korjaamista varten on oltava manuaalinen säädin. 

 

3.14 artikla 

Näytön apulinjat ja merenkulkutiedot 

1. Tutkan kuvaruudussa saavat näkyä päällekkäin vain keulasuuntimaviiva, suuntimaviivat ja 
mittarenkaat. 

2. Tutkakuvaa lukuun ottamatta ja tutkalaitteen toimintatietojen lisäksi näytöllä saa olla vain 
merenkulkutietoja, esimerkiksi seuraavat: 

a) kääntymisnopeus; 

b) aluksen nopeus; 

c) peräsimen asento; 

d) veden syvyys; 

e) kompassikurssi. 
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3. Kaikki kuvaruudulla tutkakuvan lisäksi olevat tiedot on esitettävä lähes staattisina, ja niiden 
uusiutumisnopeuden on oltava käytön asettamien vaatimusten mukainen. 

4. Näyttöön ja merenkulkutietojen tarkkuuteen on sovellettava samoja vaatimuksia kuin 
varsinaiseen laitteeseen. 

3.15 artikla 

Järjestelmän herkkyys 

Järjestelmän herkkyys on säädettävä niin, että 1 200 m:n etäisyydellä oleva standardiheijastin näkyy 
selvästi tutkakuvassa antennin jokaisella kierroksella. Jos samalla etäisyydellä on 1 m2:n heijastin, 
antennin tietyn ajan kuluessa tekemien tutkakaikukierrosten lukumäärän suhdeluvun antennin 
saman ajan kuluessa tekemien kierrosten kokonaislukumäärään vertailuluvun ollessa 100 
(kaikumerkkien ja pyyhkäisyjen suhde) on oltava vähintään 0,8. 

 

3.16 artikla 

Maalin jälki 

Maalien aikaisemmat sijainnit on näytettävä jälkenä. 

Maalin jälki on esitettävä lähes jatkuvana ja himmeämpänä kuin asianomainen maali; jäljen ja 
tutkakuvan on oltava saman värisiä. Jäljen pysyvyys on voitava säätää käytön asettamien 
vaatimusten mukaisesti, mutta se ei saa kestää kauempaa kuin kaksi antennin kierrosta. 

Maalin jälki ei saa häiritä tutkakuvaa. 

 

3.17 artikla 

Toistavat laitteet 

Toistavien osoittimien on oltava kaikkien merenkulkututkalaitteisiin sovellettavien vaatimusten 
mukaisia. 
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4 luku 

TUTKALAITTEITA KOSKEVAT TEKNISET VÄHIMMÄISVAATIMUKSET 

4.01 artikla 

Käyttö 

1. Kaikki hallintalaitteet on sijoitettava niin, että tietoja ei peity niiden käytön aikana ja että 
tutkaohjaukselle ei aiheudu häiriöitä. 

2. Ohjaimet, joita voidaan käyttää laitteen kytkemiseen pois päältä tai jotka voivat päälle 
kytkettyinä aiheuttaa virhetoimintoja, on suojattava tahattomalta käytöltä. 

3. Kaikissa ohjaimissa ja osoittimissa on oltava häikäisemätön valonlähde, joka soveltuu 
kaikkiin ympäristön valaistusoloihin ja joka on säädettävissä nollaan saakka itsenäisellä 
säätimellä. 

4. Seuraavia toimintoja varten on oltava omat ohjaimet, joihin on välitön pääsy: 

a) valmiustilassa/päällä, 

b) mitta-alue, 

c) viritys, 

d) vahvistus, 

e) aaltovälkkeen vaimennus (STC), 

f) sadevaimennus (FTC), 

g) liikkuva etäisyysmittarengas (VRM), 

h) kursori tai elektroninen suuntimaviiva (EBL) (jos asennettu), 

i) keulasuuntimaviivan poisto (SHM). 

Jos edellä mainittuja toimintoja varten käytetään kiertokytkimiä, niiden sijoittaminen 
päällekkäin on kiellettyä. 
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5. Ainakin vahvistusta, aaltovälkkeen vaimennusta ja sadevaimennusta on voitava säätää 
kiertokytkimillä niin, että vaikutus on suhteessa kiertokulmaan. 

6. Ohjainten säädön on tapahduttava niin, että oikealle tai ylöspäin suuntautuva liike vaikuttaa 
muuttujaan positiivisesti ja vasemmalle tai alaspäin suuntautuva liike negatiivisesti. 

7. Jos käytetään painikkeita, niiden on oltava paikannettavissa ja käytettävissä tunnustelemalla. 
Niissä on myös oltava selvästi havaittava vapautin. 

8. Seuraavien muuttujien kirkkautta on voitava säätää erikseen nollasta käytön edellyttämään 
arvoon: 

a) tutkakuva, 

b) kiinteät mittarenkaat, 

c) liikkuvat mittarenkaat, 

d) suuntima-asteikko, 

e) suuntimaviiva, 

f) 3.14 artiklan 2 kohdassa mainitut merenkulkutiedot. 

9. Edellyttäen, että joidenkin näytöllä olevien arvojen kirkkausero on vain vähäinen ja että 
kiinteä mittarengas, liikkuva etäisyysmittarengas ja suuntimaviiva voidaan poistaa näytöltä 
toisistaan riippumatta, kirkkauden säätimiä voi olla neljä eli yksi kullekin seuraavista 
arvojoukoista: 

a) tutkakuva ja keulasuuntimaviiva, 

b) kiinteät mittarenkaat, 

c) liikkuvat mittarenkaat, 

d) suuntimaviiva ja suuntima-asteikko sekä 3.14 artiklan 2 kohdassa mainitut 
merenkulkutiedot. 
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10. Keulasuuntimaviivan kirkkautta on voitava säätää, mutta sitä ei saa voida vähentää nollaan. 

11. Keulasuuntimaviivan pois kytkemistä varten on oltava ohjain, joka palautuu automaattisesti. 

12. Tutkahäiriöiden vaimennuslaitteiden on oltava jatkuvasäätöisiä nollasta alkaen. 

 

4.02 artikla 

Näyttö 

1. 'Tutkakuvalla' tarkoitetaan ympäristön tutkakaikujen ja niiden alukseen nähden tapahtuvan 
liikkeen asteikon mukaista esittämistä näyttöyksikön kuvaruudulla yhden antennin kierroksen 
tuloksena, kun aluksen keskiviiva ja keulasuuntaviiva ovat koko ajan linjassa. 

2. 'Näyttöyksiköllä' tarkoitetaan laitteen sitä osaa, jossa on kuvaruutu. 

3. 'Kuvaruudulla' tarkoitetaan näyttöyksikön heijastamatonta osaa, jossa näkyy joko pelkkä 
tutkakuva tai tutkakuva yhdessä muiden merenkulkutietojen kanssa. 

4. 'Tutkakuvan tosiasiallisella halkaisijalla' tarkoitetaan suurimman suuntima-asteikkoon 
sopivan, täysin ympyränmuotoisen tutkakuvan halkaisijaa. 

5. 'Rasterinäytöllä' tarkoitetaan antennin täyteen kierrokseen perustuvan tutkakuvan lähes 
staattista esittämistä televisiokuvana. 

 

4.03 artikla 

Tutkakuvan ominaisuudet 

1. Tutkakuvan tosiasiallisen halkaisijan on oltava vähintään 270 mm. 

2. Edellä 3.03 artiklassa määriteltyjen mitta-alueiden uloimman mittarenkaan on oltava 
vähintään 90 prosenttia tutkakuvan tosiasiallisesta halkaisijasta. 

3. Antennin asennon on kaikilla mitta-alueilla oltava näkyvissä tutkakuvasta. 
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4.04 artikla 

Näytön väri 

Näytön väri on valittava fysiologisten tekijöiden perusteella. Jos kuvaruudulla voidaan esittää eri 
värejä, varsinaisen tutkakuvan on oltava yksivärinen. Eri värien esittäminen ei saa johtaa värien 
päällekkäisyydestä aiheutuvaan sekoittumiseen missään osassa kuvaruutua. 

 

4.05 artikla 

Kuvan uusiutumisnopeus ja pysyvyys 

1. Näytöllä esitetty tutkakuva on korvattava ajantasaisella tutkakuvalla 2,5 sekunnin välein. 

2. Kuvaruudulla näkyvien tutkakaikujen on pysyttävä näkyvissä vähintään yhden antennin 
kierroksen ajan, mutta ei kuitenkaan kauempaa kuin kaksi antennin kierrosta. 

Tutkakuvan pysyvyys voidaan saada aikaan kahdella tavalla: joko jatkuvalla näytöllä tai 
kuvan uusiutumisella määräajoin. Kuvan uusiutuminen on toteutettava vähintään 50 Hz:n 
taajuudella. 

3. Kaiun kirjoittumisen ja sen yhden antennin kierroksen ajan näkyvän jälkihohdon välisen 
kirkkauseron on oltava mahdollisimman pieni. 

 

4.06 artikla 

Näytön lineaarisuus 

1. Tutkakuvan lineaarisuusvirhe ei saa olla enempää kuin 5 prosenttia. 

2. Kaikilla mitta-alueilla 2 000 m:iin asti tutka-antennista 30 m:n etäisyydellä olevan kiinteän 
suoran rantaviivan on näyttävä suorana ja jatkuvana kaikurakenteena, jossa ei ole havaittavia 
vääristymiä. 
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4.07 artikla 

Etäisyyden ja vaakasuuntakulman mittatarkkuus 

1. Maalin etäisyyden määrittämisen liikkuvien tai kiinteiden mittarenkaiden avulla on 
tapahduttava ± 10 m:n tai ± 1,5 prosentin tarkkuudella sen mukaan, kumpi näistä on 
suurempi. 

2. Kohteen suuntiman kulma-arvo ei saa erota sen todellisesta arvosta enempää kuin 1 asteen. 

 

4.08 artikla 

Antennin ominaisuudet ja lähetysspektri 

1. Antennimekanismin ja antennin on toimittava moitteettomasti tuulen nopeuden ollessa 
enimmillään 100 km tunnissa. 

2. Antennimekanismissa on oltava turvakytkin, jolla lähetin ja kiertoyksikkö voidaan kytkeä 
pois päältä. 

3. Antennin yhteen suuntaan mitatun vaakakeilan kuvion on täytettävä seuraavat vaatimukset: 

a) - 3 dB, pääkeilan leveys: korkeintaan 1,2 astetta; 

b) - 20 dB, pääkeilan leveys: korkeintaan 3,0 astetta; 

c) sivukeilan vaimennus ± 10 asteen sisällä pääkeilan ympärillä: vähintään - 25 dB; 

d) sivukeilan vaimennus ± 10 asteen ulkopuolella pääkeilan ympärillä: vähintään - 32 dB. 
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4. Antennin yhteen suuntaan mitatun pystykeilan kuvion on täytettävä seuraavat vaatimukset: 

a) - 3 dB, pääkeilan leveys: korkeintaan 30 astetta; 

b) pääkeilan huipun on oltava vaaka-akselilla; 

c) sivukeilan vaimennus: vähintään - 25 dB. 

5. Antennin säteilemän suurtaajuusenergian on oltava vaakapolaroitua. 

6. Laitteen käyttötaajuuden on oltava yli 9 GHz:n taajuusalueella, joka on osoitettu 
merenkulkututkalaitteille voimassa olevan ITU:n radio-ohjesäännön nojalla. 

7. Antennin säteilemän suurtaajuusenergian taajuusspektrin on oltava ITU:n radio-ohjesäännön 
mukainen. 
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5 luku 

TUTKALAITTEIDEN KOEOLOSUHTEET JA KOEMENETELMÄT 

5.01 artikla 

Turvallisuus, kuormitettavuus ja häiriölähetys 

Virransyöttö, turvallisuus, aluksen laitteiden väliset häiriöt, turvallinen etäisyys kompassista, 
säänkestävyys, mekaaninen lujuus, ympäristön vaikutukset ja melupäästöt on koestettava 
merenkulkulaitteiden yleisiä vaatimuksia koskevan IEC-julkaisun 945 mukaisesti. 

5.02 artikla 

Harhalähetteet ja sähkömagneettinen yhteensopivuus 

1. Harhalähetteet on mitattava merenkulkulaitteiden yleisiä vaatimuksia koskevan IEC-
julkaisun 945 mukaisesti taajuusalueella 30–2 000 MHz. 

Edellä olevan 2.02 artiklan 1 kohdan vaatimusten on täytyttävä. 

2. Edellä olevan 2.02 artiklan 2 kohdan sähkömagneettista yhteensopivuutta koskevien 
vaatimusten on täytyttävä. 

5.03 artikla 

Koemenettely 

1. Lisäyksessä 2 esitetty tutkalaitteiden koealue on järjestettävä tyynelle vedenpinnalle, joka on 
vähintään 1,5 km pitkä ja 0,3 km leveä, tai heijastusominaisuuksiltaan vastaavaan maastoon. 

2. Standardiheijastimena on tutkaheijastin, jonka tutkakaikupinta 3,2 cm:n aallonpituudella on 
10 m2. 
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Kolmiakselisen tutkaheijastimen, jossa on kolmikulmaiset pinnat, vastaava tutkakaikupinta 
(sigma) 9 GHz:n taajuudella (3,2 cm) lasketaan seuraavan kaavan avulla: 
 

 4 · π · a4 

 σ = _________ 

 3 · 0,032² 
 

a = sivun pituus (m) 

Standardiheijastimella, jonka pinnat ovat kolmikulmaisia, sivun pituus a = 0,222 m. 

Kantaman ja erottamisen koestamisessa 3,2 cm:n aallonpituudella käytettyjen heijastimien 
mittoja on käytettävä myös koestettavan tutkalaitteen aallonpituuden ollessa muu kuin 3,2 cm. 

3. Standardiheijastimet on sijoitettava 15 m:n, 30 m:n, 45 m:n, 60 m:n, 85 m:n, 300 m:n, 
800 m:n, 1 170 m:n, 1 185 m:n ja 1 200 m:n etäisyyksille antennista. 

85 m:n etäisyydelle sijoitetun standardiheijastimen lisäksi on sijoitettava standardiheijastimet 
sen molemmin puolin 5 m:n etäisyydelle suorassa kulmassa suuntimaviivaan nähden. 

300 m:n etäisyydelle sijoitetun standardiheijastimen viereen on sijoitettava heijastin, jonka 
tutkakaikupinta on 300 m2, 18 m:n etäisyydelle suorassa kulmassa suuntimaviivaan nähden. 

Lisäksi on sijoitettava heijastimet, joiden tutkakaikupinnat ovat 1 m2 ja 1000 m2, vähintään 
15 asteen vaakasuuntakulmaan toisiinsa nähden samalle 300 m:n etäisyydelle antennista. 

1 200 m:n etäisyydelle sijoitetun standardiheijastimen viereen on sijoitettava 
standardiheijastimet ja heijastin, jonka tutkakaikupinta on 1 m2, 30 m:n etäisyydelle sen 
molemmin puolin suorassa kulmassa suuntimaviivaan nähden. 
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4. Tutkalaite on säädettävä parhaalle kuvan laadulle. Vahvistus on säädettävä niin, että 
välittömästi tutkahäiriöiden vaimennuksen toiminta-alueen ulkopuolella kohinaa ei enää näy. 

Aaltovälkeen vaimennus (STC) on säädettävä minimiin, ja sadevaimennus (FTC) on 
kytkettävä pois päältä. 

Kaikki kuvan laatuun vaikuttavat hallintalaitteet on jätettävä samaan asentoon tietyllä 
antenninkorkeudella tehtävän kokeen ajaksi ja lukittava asianmukaisesti. 

5. Antenni on sijoitettava halutulle korkeudelle 5 ja 10 m:n välillä veden tai maan pinnasta. 
Heijastimet on sijoitettava sellaiselle korkeudelle veden tai maan pinnasta, että niiden 
tosiasiallinen tutkakaiku vastaa 2 kohdassa määritettyä arvoa. 

6. Kaikkien valitulle alueelle sijoitettujen heijastimien on näyttävä kuvaruudulla samanaikaisesti 
toisistaan erillisinä maaleina kaikilla etäisyyksillä 1 200 m:iin asti riippumatta koealueen 
vaakasuuntakulman sijainnista keulasuuntimaviivaan nähden. 

Edellä olevan 3.11 artiklan mukaiset tutkamajakoiden signaalit on esitettävä selkeästi. 

Kaikkien näissä säännöksissä olevien vaatimusten on täytyttävä millä tahansa 
antenninkorkeudella 5 ja 10 m:n välillä, kun hallintalaitteisiin saa tehdä vain olennaiset 
säädöt. 
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5.04 artikla 

Antennin mitat 

Antennin ominaisuudet on mitattava alusten tutkia koskevan IEC-julkaisun 936 mukaisesti. 

 

Lisäys 1 

Kulmaerottelukyky mitta-alueilla 1 200 m:iin asti 

 

Lisäys 2 

Koealue tutkalaitteen erottelukyvyn määrittämiseksi 
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IV osa 

Sisävesialusten  
kääntymisnopeuden osoittimia koskevat  
vähimmäisvaatimukset ja koeolosuhteet 

 

1 luku:  Yleistä 
1.01 artikla Soveltamisala 
1.02 artikla Kääntymisnopeuden osoittimen tarkoitus 
1.03 artikla Hyväksymiskoestus 
1.04 artikla Hyväksymiskoestusta koskeva hakemus 
1.05 artikla Tyyppihyväksyminen 
1.06 artikla Laitteen merkintä ja hyväksymisnumero 
1.07 artikla Valmistajan ilmoitus 
1.08 artikla Hyväksytyn laitteen muuttaminen 
 
2 luku:  Kääntymisnopeuden osoittimia koskevat yleiset 

vähimmäisvaatimukset 
2.01 artikla Rakenne ja suunnittelu 
2.02 artikla Harhalähetteet ja sähkömagneettinen yhteensopivuus 
2.03 artikla Käyttö 
2.04 artikla Käyttöohjeet 
2.05 artikla Asennus- ja toimintakokeet 
 
3 luku:  Kääntymisnopeuden osoittimien toimintaa koskevat 

vähimmäisvaatimukset 
3.01 artikla Kääntymisnopeuden osoittimen käyttövalmius 
3.02 artikla Kääntymisnopeuden osoittaminen 
3.03 artikla Mitta-alueet 
3.04 artikla Kääntymisnopeuden osoittamistarkkuus 
3.05 artikla Herkkyys 
3.06 artikla Toiminnan valvonta 
3.07 artikla Muiden aluksen tavanomaisten liikkeiden sieto 
3.08 artikla Magneettikenttien sieto 
3.09 artikla Toistavat laitteet 
 
4 luku:  Kääntymisnopeuden osoittimia koskevat tekniset 

vähimmäisvaatimukset 
4.01 artikla Käyttö 
4.02 artikla Vaimennuslaitteet 
4.03 artikla Lisälaitteiden liittäminen 
 
5 luku:  Kääntymisnopeuden osoittimien koeolosuhteet ja -menettelyt 
5.01 artikla Turvallisuus, kuormitettavuus ja häiriölähetys 
5.02 artikla Harhalähetteet ja sähkömagneettinen yhteensopivuus 
5.03 artikla Koemenettely 
Lisäys: Kääntymisnopeuden osoittimien enimmäispoikkeamat 
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1 luku 

YLEISTÄ 

1.01 artikla 

Soveltamisala 

Näissä säännöksissä esitetään sisävesialuksissa käytettyjen kääntymisnopeuden osoittimien 
tekniikkaa ja toimintaa koskevat vähimmäisvaatimukset sekä koeolosuhteet, joissa näiden 
vähimmäisvaatimusten noudattaminen on todettava. 

1.02 artikla 

Kääntymisnopeuden osoittimen tarkoitus 

Kääntymisnopeuden osoittimen tarkoituksena on helpottaa tutkaohjausta sekä mitata ja ilmoittaa 
aluksen kääntymisnopeus vasemmalle tai oikealle. 

1.03 artikla 

Hyväksymiskoestus 

Kääntymisnopeuden osoittimia ei saa asentaa aluksiin, ellei tyyppikokeella ole todistettu, että ne 
täyttävät näissä säännöksissä olevat vähimmäisvaatimukset. 

1.04 artikla 

Hyväksymiskoestusta koskeva hakemus 

1. Kääntymisnopeuden osoittimien tyyppikoetta koskevat hakemukset on toimitettava jonkin 
jäsenvaltion toimivaltaiselle koestusviranomaiselle. 

Toimivaltaiset koestusviranomaiset on saatettava komitean tietoon. 
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2. Kuhunkin hakemukseen on liitettävä seuraavat asiakirjat: 

a) yksityiskohtainen tekninen kuvaus kahtena kappaleena, 

b) kaksi täyttä sarjaa asennus- ja huoltoasiakirjoja, 

c) käyttöohjeet kahtena kappaleena. 

3. Hakijan on osoitettava tai osoitutettava kokein, että kääntymisnopeuden osoitin täyttää näiden 
säännösten vähimmäisvaatimukset. 

Koetulokset ja mittausraportit on liitettävä hakemukseen. 

Toimivaltaisen koestusviranomaisen on säilytettävä kyseiset asiakirjat ja koestuksen aikana 
saadut tiedot. 

4. Hyväksymiskoestusta varten 'hakijalla' tarkoitetaan oikeus- tai luonnollista henkilöä, jonka 
nimellä, tavaramerkillä tai muulla tunnisteella koestettavaksi toimitettua laitetta valmistetaan 
tai markkinoidaan. 

1.05 artikla 

Tyyppihyväksyminen 

1. Jos laite hyväksytään tyyppikokeessa, toimivaltaisen koestusviranomaisen on annettava 
vaatimustenmukaisuustodistus. 

Jos laite ei täytä vähimmäisvaatimuksia, hakijalle on ilmoitettava kirjallisesti laitteen 
hylkäämisen syyt. 

Hyväksynnän antaa toimivaltainen viranomainen. 

Toimivaltaisen viranomaisen on ilmoitettava hyväksymästään laitteesta komitealle. 
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2. Kullakin koestusviranomaisella on oltava oikeus valita tuotantosarjaan kuuluvia laitteita 
tarkastettaviksi milloin tahansa. 

Jos tarkastuksessa ilmenee laitteessa olevia puutteita, tyyppihyväksyminen voidaan peruuttaa. 

Tyyppihyväksymisen peruuttaa sama viranomainen, joka on myöntänyt sen. 

3. Tyyppihyväksyminen on voimassa 10 vuotta, ja se voidaan uusia pyynnöstä. 

 

1.06 artikla 

Laitteen merkintä ja hyväksymisnumero 

1. Laitteen kuhunkin osaan on merkittävä pysyvästi valmistajan nimi, laitteen kauppanimi, 
laitteen tyyppi ja sarjanumero. 

2. Toimivaltaisen viranomaisen antama hyväksymisnumero on kiinnitettävä pysyvästi 
ohjausyksikköön niin, että se pysyy selvästi näkyvissä laitteen asentamisen jälkeen. 

Hyväksymisnumeron muoto: 

e-NN-NNN 

(e = Euroopan unioni 

NN = hyväksymismaan koodi seuraavasti: 

1 = Saksa 18 = Tanska 

2 = Ranska 20 = Puola 

3 = Italia 21 = Portugali 
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4 = Alankomaat 23 = Kreikka 

5 = Ruotsi 24 = Irlanti 

6 = Belgia 26 = Slovenia 

7 = Unkari  27 = Slovakia 

8  = Tšekin tasavalta  29 = Viro 

9 = Espanja 32 = Latvia 

11 = Yhdistynyt kuningaskunta 36 = Liettua 

12 = Itävalta 49 = Kypros 

13 = Luxemburg 50 = Malta 

17 = Suomi  

NNN = toimivaltaisen viranomaisen määrittelemä kolminumeroinen luku.) 

3. Hyväksymisnumeroa saa käyttää ainoastaan yhdessä siihen liittyvän hyväksynnän kanssa. 

Hakijan on vastuussa hyväksymisnumeron valmistamisesta ja kiinnittämisestä. 

4. Toimivaltaisen viranomaisen on ilmoitettava annetusta hyväksymisnumerosta välittömästi  
komitealle. 
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1.07 artikla 

Valmistajan ilmoitus 

Kuhunkin laiteyksikköön on liitettävä valmistajan ilmoitus siitä, että se on voimassa olevien 
vähimmäisvaatimusten mukainen ja että se vastaa kaikilta osiltaan koestettua laitetta. 

 

1.08 artikla 

Hyväksytyn laitteen muuttaminen 

1. Jos jo hyväksyttyyn laitteeseen tehdään muutoksia, tyyppihyväksyminen on peruutettava. 

Jos muutoksia suunnitellaan, niiden yksityiskohdista on ilmoitettava kirjallisesti 
toimivaltaiselle koestusviranomaiselle. 

2. Toimivaltainen koestusviranomainen päättää, pidetäänkö hyväksyminen edelleen voimassa 
vai onko tehtävä tarkastus tai uusi tyyppikoe. Jos laitteelle myönnetään uusi hyväksyminen, 
on annettava uusi hyväksymisnumero. 
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2 luku 

Kääntymisnopeuden osoittimia koskevat yleiset vähimmäisvaatimukset 

2.01 artikla 

Rakenne ja suunnittelu 

1. Kääntymisnopeuden osoittimien on sovelluttava käytettäviksi sisävesialuksilla. 

2. Laitteen rakenteen ja suunnittelun on vastattava sekä mekaanisilta että sähköisiltä 
ominaisuuksiltaan tekniikan kehitystä. 

3. Jos tämän direktiivin liitteessä II tai näissä säännöksissä ei ole erityisiä säännöksiä asiasta, 
merenkulkulaitteiden yleisiä vaatimuksia koskevassa IEC-julkaisussa 945 olevia vaatimuksia 
ja koemenetelmiä sovelletaan virransyöttöön, turvallisuuteen, aluksen laitteiden välisiin 
häiriöihin, turvalliseen etäisyyteen kompassista, säänkestävyyteen, mekaaniseen lujuuteen, 
ympäristön vaikutukseen, melupäästöihin ja laitteiden merkintöihin. 

Lisäksi laitteen on täytettävä kaikki kyseisten säännösten vaatimukset ympäristön lämpötilan 
ollessa 0 ºC:n ja 40 ºC:n välillä. 

2.02 artikla 

Harhalähetteet ja sähkömagneettinen yhteensopivuus 

1. Taajuusalueella 30–2000 MHz harhalähetteiden kentänvoimakkuus ei saa olla yli 500 µV/m. 

Taajuusalueilla 156–165 MHz, 450–470 MHz ja 1,53–1,544 GHz kentänvoimakkuus ei saa 
olla yli 15 µV/m. Kyseisiä kentänvoimakkuuksia on sovellettava 3 metrin koe-etäisyydellä 
koestettavasta laitteesta. 
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2. Laitteen on täytettävä vähimmäisvaatimukset sähkömagneettisen kentän voimakkuuden 
ollessa enintään 15 V/m koestettavan laitteen välittömässä läheisyydessä taajuusalueella  
30–2000 MHz. 

 

2.03 artikla 

Käyttö 

1. Laitteessa ei saa olla enempää hallintalaitteita kuin sen asianmukaiseen käyttöön tarvitaan. 

Ohjainten rakenteen, merkintöjen ja käsittelytavan on sallittava niiden yksinkertainen, 
yksiselitteinen ja nopea käyttö. Ne on sijoitettava niin, että käyttövirheet estetään 
mahdollisuuksien mukaan. 

Ohjaimet, joita ei tarvita normaalikäytössä, eivät saa olla välittömästi käsillä. 

2. Kaikissa ohjaimissa ja osoittimissa on oltava englanninkieliset merkit ja/tai merkinnät. 
Merkkien on oltava IEC-julkaisun 417 vaatimusten mukaisia. 

Kaikkien numeroiden ja kirjainten on oltava vähintään 4 mm korkeita. Jos voidaan osoittaa, 
että 4 mm:n kirjasinkorkeus ei teknisistä syistä ole mahdollinen, ja jos pienemmät kirjasimet 
ovat käytön kannalta hyväksyttävissä, on sallittava kirjasinten pienentäminen 3 mm:iin. 

3. Laite on suunniteltava niin, että käyttövirheet eivät voi aiheuttaa sen rikkoutumista. 

4. Mahdolliset vähimmäisvaatimukset ylittävät toiminnot, esimerkiksi liitäntämahdollisuudet 
muihin laitteisiin, on järjestettävä niin, että laite täyttää vähimmäisvaatimukset kaikissa 
olosuhteissa. 
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2.04 artikla 

Käyttöohjeet 

Kunkin yksikön mukana on oltava yksityiskohtaiset käyttöohjeet. Niiden on oltava saatavilla 
englannin, hollannin, ranskan ja saksan kielellä, ja niissä on oltava vähintään seuraavat tiedot: 

a) käynnistäminen ja käyttö; 

b) huolto ja kunnossapito; 

c) yleiset turvaohjeet. 

2.05 artikla 

Asennus- ja toimintakokeet 

1. Asennus-, vaihto- ja toimintakokeet on suoritettava V osan vaatimusten mukaisesti. 

2. Asennussuunta keskiviivaan nähden on ilmoitettava kääntymisnopeuden osoittimen 
anturiyksikössä. Asennusohjeilla on varmistettava muiden aluksen tavanomaisten liikkeiden 
mahdollisimman hyvä sieto. 
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3 luku 

Kääntymisnopeuden osoittimien toimintaa koskevat vähimmäisvaatimukset 

3.01 artikla 

Kääntymisnopeuden osoittimen käyttövalmius 

1. Kylmänä käynnistetyn kääntymisnopeuden osoittimen on oltava täysin toimintakykyinen 
neljässä minuutissa ja toimittava vaadituissa tarkkuusrajoissa. 

2. Varoitusmerkillä on osoitettava, että osoitin on kytketty päälle. Kääntymisnopeuden osoitinta 
on voitava tarkkailla ja käyttää samanaikaisesti. 

3. Langattomat kauko-ohjauslaitteet eivät ole sallittuja. 

 

3.02 artikla 

Kääntymisnopeuden osoittaminen 

1. Kääntymisnopeus on osoitettava lineaarisella asteikolla, jonka nollapiste on keskellä. 
Kääntymissuunta ja -nopeus on voitava lukea tarvittavalla tarkkuudella. Osoitinneulat ja 
pylväskaaviot ovat sallittuja. 

2. Osoittimen asteikon on oltava vähintään 20 cm pitkä, ja se voi olla ympyränmuotoinen tai 
suoraviivainen. 

Suoraviivaiset asteikot saa sijoittaa vain vaakatasoon. 

3. Ainoastaan numeeriset osoittimet eivät ole sallittuja. 
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3.03 artikla 

Mitta-alueet 

Kääntymisnopeuden osoittimissa voi olla yksi tai useampia mitta-alueita. Seuraavat mitta-alueet 

ovat suositeltavia: 

30º minuutissa 

60º minuutissa 

90º minuutissa 

180º minuutissa 

300º minuutissa. 

3.04 artikla 

Kääntymisnopeuden osoittamistarkkuus 

Osoitettu kääntymisnopeus saa poiketa korkeintaan 2 prosenttia mitattavissa olevasta 
enimmäisarvosta tai korkeintaan 10 prosenttia todellisesta arvosta sen mukaan, kumpi näistä on 
suurempi (katso lisäys). 

3.05 artikla 

Herkkyys 

Toimintakynnyksen on oltava pienempi tai yhtä suuri kuin kulmanopeuden muutos, joka vastaa 
1 prosenttia osoitetusta arvosta. 
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3.06 artikla 

Toiminnan valvonta 

1. Jos kääntymisnopeuden osoitin ei toimi vaaditulla tarkkuusalueella, se on ilmoitettava. 

2. Jos käytetään hyrrää, hyrrän pyörimisnopeuden kriittisestä hidastumisesta on ilmoitettava 
osoittimella. Hyrrän pyörimisnopeuden hidastuminen on kriittistä, kun se heikentää tarkkuutta 
10 prosentilla. 

3.07 artikla 

Muiden aluksen tavanomaisten liikkeiden sieto 

1. Aluksen keinunta 10º:een saakka kääntymisnopeuden ollessa korkeintaan 4º sekunnissa ei saa 
aiheuttaa säädetyt poikkeamat ylittäviä mittavirheitä. 

2. Iskut esimerkiksi laituriin kiinnittymisen aikana eivät saa aiheuttaa säädetyt poikkeamat 
ylittäviä mittavirheitä. 

3.08 artikla 

Magneettikenttien sieto 

Kääntymisnopeuden osoittimen on siedettävä aluksella tyypillisesti esiintyviä magneettikenttiä. 

3.09 artikla 

Toistavat laitteet 

Toistavien osoittimien on oltava kaikkien kääntymisnopeuden osoittimiin sovellettavien 
vaatimusten mukaisia. 
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4 luku 

Kääntymisnopeuden osoittimia koskevat tekniset vähimmäisvaatimukset 

4.01 artikla 

Käyttö 

1. Kaikki hallintalaitteet on sijoitettava niin, että tietoja ei peity niiden käytön aikana ja että 
tutkaohjaukselle ei aiheudu häiriöitä. 

2. Kaikissa ohjaimissa ja osoittimissa on oltava häikäisemätön valonlähde, joka soveltuu 
kaikkiin ympäristön valaistusoloihin ja joka on säädettävissä nollaan saakka itsenäisellä 
säätimellä. 

3. Ohjainten säädön on tapahduttava niin, että oikealle tai ylöspäin suuntautuva liike vaikuttaa 
muuttujaan positiivisesti ja vasemmalle tai alaspäin suuntautuva liike negatiivisesti. 

4. Jos käytetään painikkeita, niiden on oltava paikannettavissa ja käytettävissä tunnustelemalla. 
Niissä on myös oltava selvästi havaittava vapautin. 

 

4.02 artikla 

Vaimennuslaitteet 

1. Anturijärjestelmän on oltava vaimennettu kriittisten arvojen varalta. Vaimennusvakio 
(63 prosenttia raja-arvosta) ei saa olla yli 0,4 sekuntia. 

2. Osoitin on vaimennettava kriittisten arvojen varalta. 

Vaimennusta lisäävät säätimet ovat sallittuja. 

Vaimennusvakio ei missään olosuhteissa saa olla yli viittä sekuntia. 
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4.03 artikla 

Lisälaitteiden liittäminen 

1. Jos kääntymisnopeuden osoitin voidaan liittää toistaviin osoittimiin tai vastaaviin laitteisiin, 
kääntymisnopeuden osoittamisen on pysyttävä käytettävissä sähköisenä signaalina. 

Kääntymisnopeus on osoitettava galvaanisella maaeristyksellä ja niin, että analoginen jännite 
vastaa 20 mV astetta kohti ± 5 prosenttia ja sisäisen enimmäisvastuksen ollessa 100 ohmia. 

Napaisuuden on oltava positiivinen aluksen kääntyessä oikealle ja negatiivinen sen kääntyessä 
vasemmalle. 

Toimintakynnys ei saa olla yli 0,3º minuutissa.. 

Nollapistevirhe saa olla enintään 1º minuutissa lämpötilan ollessa 0 ºC:n ja 40 ºC:n välillä. 

Kun osoitin on kytketty päälle eikä anturi altistu liikkeen vaikutuksille, lähtösignaalin 
häiriöjännite kaistanleveydeltään 10 Hz:n alipäästösuodattimella mitattuna saa olla enintään 
10 mV. 

Kääntymisnopeuden signaali on vastaanotettava ilman lisävaimennusta 4.02 artiklan 
1 kohdassa annetuissa rajoissa. 

2. Laitteessa on oltava ulkoinen hätäkytkin. Kytkin on asennettava osoittimesta galvaanisesti 
eristetyksi katkaisijaksi. 

Ulkoisen hälytyksen on lauettava kosketuksen katketessa: 

a) jos kääntymisnopeuden osoitin kytketään pois päältä; tai 

b) jos kääntymisnopeuden osoitin ei enää ole toiminnassa; tai 

c) jos hallintalaitteeseen on kohdistunut liian suuri virhe (3.06 artikla). 
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5 luku 

Kääntymisnopeuden osoittimien koeolosuhteet ja -menettelyt 

5.01 artikla 

Turvallisuus, kuormitettavuus ja häiriölähetys 

Virransyöttö, turvallisuus, aluksen laitteiden väliset häiriöt, turvallinen etäisyys kompassista, 
säänkestävyys, mekaaninen lujuus, ympäristön vaikutukset ja melupäästöt on koestettava 
merenkulkulaitteiden yleisiä vaatimuksia koskevan IEC-julkaisun 945 mukaisesti. 

 

5.02 artikla 

Harhalähetteet ja sähkömagneettinen yhteensopivuus 

1. Harhalähetteet on mitattava merenkulkulaitteiden yleisiä vaatimuksia koskevan IEC-
julkaisun 945 mukaisesti taajuusalueella 30–2 000 MHz. 

Edellä olevan 2.02 artiklan 1 kohdan vaatimusten on täytyttävä. 

2. Edellä olevan 2.02 artiklan 2 kohdan sähkömagneettista yhteensopivuutta koskevien 
vaatimusten on täytyttävä. 

 

5.03 artikla 

Koemenettely 

1. Kääntymisnopeuden osoittimia on käytettävä ja ne on koestettava nimellisolosuhteissa ja 
ääriolosuhteissa. Tämän osalta käyttöjännitteen ja ympäristön lämpötilan vaikutus koestetaan 
säädettyyn raja-arvoon saakka. 
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Lisäksi on käytettävä radiolähettimiä suurimpien magneettikenttien tuottamiseksi osoittimien 
läheisyydessä. 

2. Edellä 1 kohdassa kuvatuissa olosuhteissa osoittimen virheiden on pysyttävä lisäyksessä 
ilmoitettujen poikkeamien rajoissa. 

Kaikkien muiden vaatimusten on täytyttävä. 
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Lisäys 

Kääntymisnopeuden osoittimien suurimmat sallitut poikkeamat 

 

 

Osoitetun arvon suhteellinen 
poikkeama prosenttia mitatusta 
arvosta 

Kääntymisnopeuden suhteellinen 
osoittaminen prosenttia raja-
arvosta 
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V osa 

Sisävesialusten  
tutkalaitteiden ja  

kääntymisnopeuden osoittimien asentamista ja  
toimivuuskokeita  

koskevat vaatimukset 

Sisällys 

1 artikla Soveltamisala 

2 artikla Laitteiden hyväksyminen 

3 artikla Hyväksytyt alan yritykset 

4 artikla Aluksen virransyöttöä koskevat vaatimukset 

5 artikla Tutka-antennin asentaminen 

6 artikla Näyttöyksikön ja ohjausyksikön asentaminen 

7 artikla Kääntymisnopeuden osoittimen asentaminen  

8 artikla Paikka-anturin asentaminen 

9 artikla Asennus- ja toimivuuskoe 

10 artikla Asennus- ja toimivuustodistus 

Lisäys 

 Tutkalaitteiden ja kääntymisnopeuden osoittimien asennus- ja 
toimivuustodistuksen malli 
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1 artikla 

Soveltamisala 

Näiden vaatimusten tarkoituksena on varmistaa, että yhteisön sisävesien turvallisuuden ja 
asianmukaisen tutkaohjauksen edistämiseksi merenkulkututkalaitteet ja kääntymisnopeuden 
osoittimet asennetaan parhaiden mahdollisten teknisten ja ergonomisten standardien mukaisesti ja 
että asennuksen jälkeen suoritetaan toimivuuskoe. Sisävesien ECDIS-laitteistoa, jota voidaan 
käyttää navigointitilassa, pidetään näiden säännösten mukaisena merenkulkututkalaitteena. 

 

2 artikla 

Laitteiden hyväksyminen 

Yhteisön sisävesillä tapahtuvaa tutkaohjausta varten voidaan hyväksyä vain sellaisten laitteiden 
asentaminen, jotka on hyväksytty tämän direktiivin tai Reinin navigaation keskuskomission asiaa 
koskevien säännösten mukaisesti ja joissa on hyväksymisnumero. 

 

3 artikla 

Hyväksytyt alan yritykset 

1. Tutkalaitteiden ja kääntymisnopeuden osoittimien asennus-, vaihto-, korjaus- tai huoltotöitä 
saavat tehdä vain alan yritykset, jotka toimivaltainen viranomainen on hyväksynyt 1 artiklan 
mukaisesti. 

2. Toimivaltainen viranomainen voi myöntää hyväksymisen rajoitetuksi ajaksi ja peruuttaa sen 
milloin tahansa, jos 1 artiklan edellytykset eivät enää täyty. 

3. Toimivaltaisen viranomaisen on ilmoitettava hyväksymistään alan yrityksistä komitealle 
välittömästi. 
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4 artikla 

Aluksen virransyöttöä koskevat vaatimukset 

Kaikissa tutkalaitteiden ja kääntymisnopeuden osoittimien virransyöttöjohdoissa on oltava omat, 
erilliset turvalaitteensa, ja niiden on oltava mahdollisuuksien mukaan vikaturvallisia. 

 

5 artikla 

Tutka-antennin asentaminen 

1. Tutka-antenni on asennettava mahdollisimman lähelle aluksen keskiviivaa. Antennin 
läheisyydessä ei saa olla esteitä, jotka aiheuttavat vääriä tutkakaikuja tai ei-toivottuja varjoja; 
tarvittaessa antenni on asennettava keulakorokkeelle. Tutka-antennin asennuksen ja 
kiinnityksen käyttöpaikkaansa on oltava riittävän vakaa, jotta tutkalaite voi toimia vaadituissa 
tarkkuusrajoissa. 

2. Kun asennuksen kulmavirhe on korjattu ja laite on kytketty päälle, keulasuuntimaviivan ja 
aluksen keskiviivan ero ei saa olla enempää kuin 1 asteen. 

 

6 artikla 

Näyttöyksikön ja ohjausyksikön asentaminen 

1. Näyttöyksikkö ja ohjausyksikkö on asennettava ohjaushyttiin niin, että tutkakuvan 
arvioinnissa ja laitteen käytössä ei ole vaikeuksia. Tutkakuvan vaakasuuntakulman 
suuntauksen on oltava ympäristön tavanomaisen tilanteen mukainen. Pidikkeet ja säädettävät 
konsolit on rakennettava niin, että ne voidaan lukita mihin tahansa asentoon ilman tärinää. 

2. Tutkaohjauksen aikana tutkan käyttäjän suuntaan ei saa heijastua keinovaloa. 
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3. Jos ohjausyksikkö ei ole osa näyttöyksikköä, se on sijoitettava koteloon korkeintaan 1 metrin 
etäisyydelle näyttöyksiköstä. Langattomat kauko-ohjauslaitteet eivät ole sallittuja. 

4. Jos toistavia laitteita asennetaan, niiden on täytettävä merenkulkututkalaitteisiin sovellettavat 
vaatimukset. 

7 artikla 

Kääntymisnopeuden osoittimen asentaminen 

1. Anturijärjestelmä on asennettava mahdollisuuksien mukaan keskilaivaan, vaakatasoon ja 
aluksen keskiviivan suuntaisesti. Asennuspaikan on mahdollisuuksien mukaan oltava vapaa 
tärinästä ja alttiina vain vähäisille lämpötilanvaihteluille. Jos mahdollista, osoitinyksikkö on 
asennettava tutkanäytön yläpuolelle. 

2. Jos toistavia laitteita asennetaan, niiden on täytettävä kääntymisnopeuden osoittimiin 
sovellettavat vaatimukset. 

 

8 artikla 

Paikka-anturin asentaminen 

Paikka-anturi (esimerkiksi DGPS-antenni) on asennettava niin, että varmistetaan sen toiminta 
mahdollisimman tarkasti, ja niin, etteivät kansirakenteet ja aluksen lähetyslaitteet haittaa sen 
toimintaa. 
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9 artikla 

Asennus- ja toimivuuskoe 

Ennen laitteen kytkemistä päälle ensimmäistä kertaa asennuksen jälkeen tai aluksen 
katsastustodistuksen uusimisen tai voimassaolon jatkamisen jälkeen (lukuun ottamatta liitteessä II 
olevan 2.09 artiklan 2 kohdassa tarkoitettuja tapauksia) sekä aluksen jokaisen sellaisen muutoksen 
jälkeen, joka saattaa vaikuttaa laitteen toimintaolosuhteisiin, toimivaltaisen viranomaisen tai 
3 artiklan mukaisesti valtuutetun yrityksen on suoritettava asennus- ja toimivuuskoe. Tätä varten 
seuraavien edellytysten on täytyttävä: 

a) Virransyötössä on oltava erillinen turvalaite. 

b) Käyttöjännitteen on oltava säädetyissä rajoissa (III osassa oleva 2.01 artikla). 

c) Johtojen ja niiden asennuksen on oltava tämän direktiivin liitteen II ja tarvittaessa ADNR-
sääntöjen mukaisia. 

d) Antennin kierrosten lukumäärän on oltava vähintään 24 minuutissa. 

e) Antennin läheisyydessä ei saa olla navigointia haittaavia esteitä. 

f) Antennin turvakytkimen on oltava hyvässä käyttökunnossa. 

g) Näyttöyksiköt, kääntymisnopeuden osoittimet ja ohjausyksiköt on sijoitettava ergonomisesti 
ja käyttäjäystävällisesti. 

h) Tutkalaitteen keulasuuntimaviiva ei saa poiketa aluksen keskiviivasta enempää kuin 1 asteen. 

i) Etäisyyden ja vaakasuuntakulman näyttötarkkuuden on täytettävä vaatimukset (mitat 
tunnettuja maaleja käyttäen). 

k) Lyhyiden etäisyyksien lineaarisuuden on oltava moitteeton (vuorovaihe). 

l) Näytetyn vähimmäisetäisyyden on oltava enintään 15 metriä. 

m) Kuvan keskikohdan on oltava näkyvissä, ja sen halkaisija saa olla korkeintaan 1 mm. 
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n) Heijastusten ja ei-toivottujen varjojen aiheuttamia vääriä tutkakaikuja keulasuuntimaviivalla 
ei saa esiintyä tai ne eivät saa haitata navigoinnin turvallisuutta. 

o) Aaltovälkkeen ja sateen vaimentimien (STC- ja FTC-asetukset) ja niihin liittyvien ohjainten 
on toimittava moitteettomasti. 

p) Vahvistuksen säädön on oltava hyvässä käyttökunnossa. 

q) Tarkennuksen ja kuvan terävyyden on oltava moitteettomat. 

r) Aluksen kääntymissuunnan on oltava kääntymisnopeuden osoittimen näyttämän mukainen, ja 
nolla-asennon on oltava oikein ajettaessa suoraan eteenpäin. 

s) Tutkalaitteelle ei saa aiheutua häiriöitä aluksen radiolaitteiden lähetyksistä eikä muista 
aluksella olevista lähteistä. 

t) Tutkalaite ja/tai kääntymisnopeuden osoitin ei saa aiheuttaa häiriöitä muille aluksella oleville 
laitteille. 

Lisäksi sisävesien ECDIS-laitteistojen tapauksessa: 

u) Karttaan vaikuttava tilastollinen paikkavirhe ei saa olla yli 2 m. 

v) Karttaan vaikuttava tilastollinen vaihekulmavirhe ei saa olla yli 1 astetta. 

 

10 artikla 

Asennus- ja toimivuustodistus 

Edellä olevan 9 artiklan mukaisen kokeen hyväksyttävän suorittamisen jälkeen toimivaltaisen 
viranomaisen tai hyväksytyn yrityksen on annettava lisäyksessä olevan mallin mukainen todistus. 
Todistus on pidettävä aina aluksella. 

Jos koe-edellytykset eivät ole täyttyneet, on laadittava luettelo puutteista. Hyväksytyn yrityksen on 
peruutettava mahdolliset olemassa olevat todistukset tai lähetettävä ne toimivaltaiselle 
viranomaiselle. 
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Lisäys 

Tutkalaitteiden ja kääntymisnopeuden osoittimien 

asennus- ja toimivuustodistuksen malli 

Aluksen tyyppi/nimi: 

Aluksen virallinen rekisterinumero: 

Aluksen omistaja 

Nimi:  

Osoite: 

Puhelinnumero: 

Tutkalaitteet Lukumäärä  

Järjestysnumero Nimike Tyyppi Hyväksymisnumero Sarjanumero 

     

Kääntymisnopeuden osoittimet Lukumäärä  

Järjestysnumero Nimike Tyyppi Hyväksymisnumero Sarjanumero 

     

Täten todistetaan, että edellä mainitun aluksen tutkalaite ja kääntymisnopeuden osoitin ovat 
sisävesialusten tutkalaitteiden ja kääntymisnopeuden osoittimien asentamista ja toimivuuskoetta 
koskevien vaatimusten mukaiset. 

Hyväksytty yritys 

Nimi:  

Osoite:  

Puhelinnumero: 

Leima Paikka Päivämäärä  

Allekirjoitus 

Hyväksyvä viranomainen 

Nimi:  

Osoite: 

Puhelinnumero: 
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VI osa 

Koestuslaitosten, hyväksyttyjen laitteiden ja hyväksyttyjen asennusyritysten 

malliluettelo 

IV ja V osan vaatimusten mukaisesti 

 

 

A. TOIMIVALTAISET KOESTUSVIRANOMAISET 

I osassa olevan 1.04 artiklan 1 kohdan nojalla 
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B. HYVÄKSYTYT TUTKALAITTEET 

 

IV osassa olevan 1.06 artiklan 4 kohdan nojalla 

 

 

N:o Tyyppi  Valmistaja  Omistaja  Hyväksymispäivämäärä ja 

-maa 
 Hyväksymisnumero Asiak. n:o

       

       

       

       

       

       

       



 

 
13274/1/05 REV 1  JEB/aj 118 
LIITE IX DG C III   FI 

 

C. HYVÄKSYTYT KÄÄNTYMISNOPEUDEN OSOITTIMET 

IV osassa olevan 1.06 artiklan 4 kohdan nojalla 

 

 N:o  Tyyppi  Valmistaja  Omistaja  Hyväksymispäivämäärä ja -maa  Hyväksymisnumero Asiak. n:o 

       

       

       

       

       

       

 



 

 
13274/1/05 REV 1  JEB/aj 119 
LIITE IX DG C III   FI 

 

D. TUTKALAITTEIDEN JA KÄÄNTYMISNOPEUDEN OSOITTIMIEN ASENNUSTA TAI 
VAIHTOA VARTEN HYVÄKSYTYT ALAN YRITYKSET 

V osassa olevan 3 artiklan nojalla 

 

Huom. Sarakkeessa 4 olevat kirjaimet viittaavat B (tutkalaitteet) ja C kohdan (kääntymisnopeuden 
osoittimet) sarakkeessa 1 oleviin nimikkeisiin. 

 Yritys Osoite Sarakkeessa 1 luetellut hyväksytyt 
laitetyypit 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

__________________________ 
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I Johdanto 

 

Komissio toimitti joulukuussa 1997 ehdotuksen neuvoston direktiiviksi sisävesialusten 

teknisistä vaatimuksista 4 päivänä lokakuuta 1982 annetun direktiivin 82/714/ETY 

kumoamisesta. Ehdotuksen tarkoituksena on mukauttaa yhteisön tekniset vaatimukset Reinin 

vesiliikenteessä sovellettuihin edistyksellisiin normeihin, jotta koko Euroopan 

vesiväyläverkossa olisi käytössä yksi ainoa järjestely. 

 

Euroopan parlamentti hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä 20.10.1998 joukon tarkistuksia. 

 

Oikeusperustaa muutettiin 1.5.1999 sen jälkeen, kun Amsterdamin sopimus, jonka myötä 

liikennealalla otettiin käyttöön yhteispäätösmenettely, oli tullut voimaan. Euroopan 

parlamentti vahvisti 16.9.1999 ensimmäisessä käsittelyssä antamansa lausunnon. 

 

Tämän kehityksen valossa komissio esitteli heinäkuussa 2000 muutetun ehdotuksen, joka 

koostui niistä alkuperäisen ehdotuksen osista, joihin oli tehty muutoksia Euroopan 

parlamentin tarkistusten pohjalta. 

 

Ehdotuksen käsittely neuvoston elimissä ei edennyt pitkään aikaan, mikä johtui kysymyksestä 

voidaanko yhteisön todistuksella varustettujen alusten liikennöinti Reinillä sallia. Tällainen 

mahdollisuus oli aikaisemmin poissuljettu Reinin navigaation keskuskomission (RNKK) 

laatimien sääntöjen perusteella, mutta tilanne muuttui, kun RNKK hyväksyi 27.11.2002 

Mannheimin yleissopimuksen (lisäpöytäkirjan nro 7) muuttamisen ja näin luotiin 

oikeusperusta liikennöinnille Reinillä muiden kuin RNKK:n, kuten Euroopan yhteisön 

myöntämin todistuksin. Lisäpöytäkirja tuli voimaan 1.12.2004 kaikkien sopimuspuolina 

olevien valtioiden (viisi valtiota) ratifioitua sen. 
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Ehdotuksen käsittelyä voitiin tämän jälkeen jatkaa, ja neuvosto pääsi 10.12.2004 osittaiseen 

poliittiseen yhteisymmärrykseen direktiiviehdotuksen operatiivisesta osasta. Useita kuukausia 

myöhemmin neuvoston elimet pääsivät yhteisymmärrykseen myös liitteiden teksteistä. 

 

Lingvistijuristien viimeisteltyä tekstin kokonaisuudessaan neuvosto vahvisti yhteisen kantansa 

23.2.2006. Vahvistamisen yhteydessä neuvosto pani hyvin merkille Euroopan parlamentin 

ensimmäisessä käsittelyssä antaman lausunnon. 

 

Neuvosto pani merkille myös talous- ja sosiaalikomitean lausunnon. 

 

 

II Yhteisen kannan tarkastelu 

 

Neuvosto pääsi yhteisymmärrykseen komission ehdotuksen päälinjoista. Joissakin kohdissa 

neuvosto kuitenkin päätti muokata tekstiä lähinnä sen selventämiseksi, yksinkertaistamiseksi 

ja saattamiseksi ymmärrettävämpään muotoon. 

 

Tärkein muutos liittyy 3 artiklaan (Todistuksen mukana pitämistä koskeva velvoite). 

Artiklassa säädetään yhteisön sisävesialustodistusten vastaavuudesta RNKK:n myöntämien 

todistusten kanssa, mikä on tulosta komission RNKK:n jäsenvaltioiden kanssa käymistä 

perusteellisista valmistelevista keskusteluista. Kyseinen artikla on direktiivin kulmakivi, sillä 

siinä varmistetaan, että tämän yhteisön direktiivin mukaisesti myönnetyt todistukset antavat 

oikeuden liikennöintiin Reinillä vastaavalla tavalla kuin RNKK:n myöntämät todistukset. 

 

Ehdotuksen 5 artiklaa (Tiettyjä alueita koskevat lisävaatimukset tai lievennetyt vaatimukset) 

on muutettu siten, että siinä otetaan huomioon muutamien jäsenvaltioiden ilmaisema toive 

mahdollisuudesta olla soveltamatta liitteen II 24 a luvussa mainittuja siirtymäsäännöksiä 

tapauksissa, joissa niiden soveltaminen merkitsisi voimassa olevien kansallisten 

turvallisuusmääräysten lievenemistä. 
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Ehdotuksen 27 artiklan (Osoitus) tekstiä muutettiin siten, että direktiivi on osoitettu 

ainoastaan niille 13 jäsenvaltiolle, joilla on 1 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuja sisävesiväyliä. 

 

Kaikista laajoista liitteistä on laadittu muiden kansainvälisten järjestöjen, erityisesti RNKK:n 

työn pohjalta aikaansaadun teknisen edistyksen ja kehityksen valossa uudet versiot 

asiantuntijatyöryhmässä, jossa on sekä yhteisön ja sen jäsenvaltioiden että RNKK:n ja sen 

jäsenvaltioiden asiantuntijoita. Tässä vaiheessa tekstiin lisättiin kolme uutta liitettä, joiden 

numerot ovat 7, 8 ja 9. 

 

 

III Euroopan parlamentin tarkistukset 

 

Komissio otti muutetussa ehdotuksessaan mukaan lähes kaikki Euroopan parlamentin 

ensimmäisessä käsittelyssä esittämät tarkistukset; ks. Muutetun ehdotuksen perustelut, 

sivut 2 ja 3. 

 

Neuvosto suoritti käsittelynsä komission muutetun ehdotuksen pohjalta ja noudatti täysin 

samoja linjoja komission kanssa ja suhtautui näin ollen yhtä myönteisesti Euroopan 

parlamentin tarkistuksiin. 

 

 

IV Lopuksi 

 

Neuvoston käsitys on, että sen yhteisen kannan teksti on asianmukainen ja tasapainoinen. 

Euroopan parlamentin ensimmäisessä käsittelyssä ehdottamien tarkistusten osalta neuvosto 

toteaa, että lähes kaikki tarkistukset on hyväksytty sellaisinaan muutamia vähäisiä muutoksia 

lukuun ottamatta. Näin ollen neuvosto katsoo yhteisellä kannalla voitavan varmistaa, että 

parlamentin tarkistusten tavoitteet saavutetaan. 

 

________________________ 
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Asia: Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi sisävesialusten 

teknisistä vaatimuksista 4 päivänä lokakuuta 1982 annetun direktiivin 
82/714/ETY muuttamisesta [ensimmäinen käsittely] 
– Hyväksyminen (LT + L) 
a) yhteinen kanta 
b) neuvoston perustelut 
– Lausumat 

 
 

Komission yksipuolinen lausuma 
 
Komissio sitoutuu tekemään tämän direktiivin täytäntöönpanossa tiivistä yhteistyötä RNKK:n 
kanssa sekä liitteiden mukauttamisen että jäsenvaltioissa tapahtuvan direktiivin soveltamisen osalta 
ja ottamaan huomioon kaikki RNKK:n tässä yhteydessä tekemät aloitteet. 
 

Saksan yksipuolinen lausuma 
 
Komission direktiiviehdotuksen 20 artiklaan esittämän lausuman osalta Saksan liittotasavallan 
hallitus ilmoittaa, että Saksan näkemyksen mukaan komission lausuma merkitsee Reinin 
navigaation keskuskomission ja komission välillä 3. maaliskuuta 2003 tehdyn yhteistyösopimuksen 
soveltamista. 
 

________________________ 
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1997/0335 (COD) 

KOMISSION TIEDONANTO 
EUROOPAN PARLAMENTILLE 

 
EY:n perustamissopimuksen 251 artiklan 2 kohdan toisen alakohdan mukaisesti 

neuvoston vahvistamasta yhteisestä kannasta Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivin antamiseksi sisävesialusten teknisistä vaatimuksista ja direktiivin 

82/714/ETY kumoamisesta 

1. TAUSTA 

Ehdotuksen Euroopan parlamentin ja neuvostolle toimituspäivä 
(asiakirja KOM(1997) 644 lopullinen – 1997/0335 (COD): 

 
9. joulukuuta 1997 

Euroopan talous- ja sosiaalikomitea antoi lausuntonsa: 25. maaliskuuta 1998 

Euroopan parlamentin ensimmäisen käsittelyn lausunnon päivä: 20. lokakuuta 1998 

Oikeusperustaa muutettiin, koska Amsterdamin sopimuksen 
voimaantulon myötä liikennealalla otettiin käyttöön 
yhteispäätösmenettely: 

 
 
1. toukokuuta 1999 

Euroopan parlamentti vahvisti ensimmäisessä käsittelyssä 
antamansa lausunnon: 

 
16. syyskuuta 1999 

Muutetun ehdotuksen toimituspäivä  
(asiakirja KOM(2000) 419 lopullinen): 

 
19. heinäkuuta 2000 

Neuvosto pääsi osittaiseen poliittiseen yhteisymmärrykseen 
direktiiviehdotuksen operatiivisesta osasta: 

 
9. joulukuuta 2004 

Muutetun ehdotuksen toimituspäivä (yksimielisesti): 23. helmikuuta 2006 

2. KOMISSION EHDOTUKSEN TAVOITE 

Komission muutetulla ehdotuksella, joka koskee Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiiviä sisävesialusten teknisistä vaatimuksista 4 päivänä lokakuuta 1982 annetun 
direktiivin 82/714/ETY muuttamisesta, pyritään mukauttamaan yhteisön tekniset vaatimukset 
Reinin vesiliikenteessä sovellettuihin edistyksellisiin normeihin, jotta koko Euroopan 
vesiväyläverkossa olisi käytössä yksi ainoa järjestely. Ehdotuksella luodaan myös 
komiteamenettely, jolla pyritään helpottamaan näiden teknisten vaatimusten tulevaa 
mukauttamista tekniikan kehitykseen ja muiden kansainvälisten järjestöjen ja erityisesti 
Reinin navigaation keskuskomission (RNKK) työhön perustuvaan kehitykseen. 

Sisämarkkinat ja vapaan sisävesiliikenteen kehittäminen EU:n kaikilla vesiväylillä 
edellyttävät teknisten ja turvallisuusvaatimusten yhdenmukaistamista tai lähentämistä 



 

FI 3   FI 

mahdollisimman tiukkojen vaatimusten mukaisesti. Tämä edistää sekä tavaroiden vapaata 
liikkuvuutta että korkeatasoisten turvallisuus-, ympäristö- ja sosiaalinormien soveltamista. 
Teknisten vaatimusten yhdenmukaistaminen ja todistusten vastavuoroinen tunnustaminen 
parantaa myös terveen kilpailun edellytyksiä ja luo todella tasapuoliset toimintaolosuhteet 
sisävesiliikenteen sisämarkkinoilla. 

3. HUOMAUTUKSET YHTEISESTÄ KANNASTA 

Ehdotuksen käsittely neuvostossa ei edennyt vuosina 1999–2004. Syynä tähän oli kysymys 
siitä, voidaanko yhteisön todistuksella varustettujen alusten liikennöinti Reinillä sallia. Reinin 
vesiliikenteestä tehdyssä tarkistetussa yleissopimuksessa ei aiemmin sallittu muiden kuin 
Reinin rannikkovaltioiden ja Belgian myöntämien todistusten tunnustamista, mutta tilanne 
muuttui edellä mainitun yleissopimuksen lisäpöytäkirjan nro 7 hyväksymisen ja voimaantulon 
myötä (1. joulukuuta 2004). Näin luotiin oikeusperusta muiden elinten kuin Reinin 
rannikkovaltioiden ja Belgian myöntämien todistusten tunnustamiselle, minkä jälkeen 
neuvosto pääsi osittaiseen poliittiseen yhteisymmärrykseen direktiiviehdotuksen 
operatiivisesta osasta. Useita kuukausia myöhemmin neuvosto pääsi yhteisymmärrykseen 
myös liitteiden teksteistä.  

Neuvosto hyväksyi komission ehdotuksen päälinjat. Neuvosto on kuitenkin muuttanut 
joidenkin artiklojen sanamuotoa joko niiden selventämiseksi tai eräiden jäsenvaltioiden 
esittämien huolenaiheiden huomioon ottamiseksi. Komission mielestä nämä muutokset eivät 
kuitenkaan muuta ehdotuksen tavoitteita. 

Yhteisen kannan teksti ei pelkästään edusta neuvoston nykyistä kantaa, vaan siihen on myös 
sisällytetty lähes kaikki parlamentin ensimmäisessä käsittelyssä tekemät tarkistukset.  

Useimmat muutokset koskevat ehdotuksen muotoa, ja niissä korvataan joissain kohdin sanoja, 
ilmaisuja, kohtia tai artikloja. Neuvosto on esimerkiksi sisällyttänyt yhteiseen kantaan 
parlamentin tarkistuksen, jossa direktiivin noudattamisen edellyttämien säännösten voimaan 
saattamiselle asetettu kiinteä määräaika on korvattu määrittelemällä kyseinen ajankohta 
suhteessa direktiivin julkaisemisajankohtaan. Tästä syystä viittaus direktiivin voimaantuloon 
on lisätty 3 artiklan 1 kohdan a alakohtaan, 5 artiklan 5 kohdan a alakohtaan, 8 artiklan 1 ja 
2 kohtaan, 13 artiklan 2 ja 3 kohtaan, 22, 23 ja 25 artiklaan sekä liitteisiin.  

Koska tekniikan kehitys ja muiden kansainvälisten järjestöjen ja erityisesti RNKK:n työstä 
johtuva kehitys ei pysähtynyt direktiivin ”talvehtimisen” aikana, EU:n jäsenvaltioiden, 
RNKK:n ja Euroopan komission asiantuntijoista koostuva yhteinen työryhmä on 
työskennellyt jatkuvasti vuodesta 2002 lähtien direktiivin laajojen liitteiden mukauttamiseksi. 
Tämän prosessin aikana tekstiin lisättiin kolme uutta liitettä (nykyiset liitteet VII, VIII ja IX). 
Neuvosto on sisällyttänyt näiden töiden tulokset yhteiseen kantaan.  

Neuvosto on myös hyväksynyt jo komission muutettuun ehdotukseen sisällytetyn parlamentin 
tarkistuksen, jonka mukaan määritelmäluetteloon lisätään ’matkustajapurjealuksen’ 
määritelmä (liite II, I osa, 1 luku, 1.01 artiklan 19 kohta). Lisäksi direktiivin liitteeseen II on 
lisätty edellä mainitun työryhmän laatima matkustajapurjealuksia koskeva uusi luku (Liite II, 
II osa, 15 a luku). 

Neuvosto ei ole tehnyt kovinkaan monia muutoksia, ja niitä voidaan pitää komission 
alkuperäisessä ja muutetussa ehdotuksessa asetettujen tavoitteiden mukaisina. 
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(1) Tärkein muutos liittyy 3 artiklaan (Todistuksen mukana pitämistä koskeva velvoite). 
Artiklassa säädetään direktiivin liitteessä II määriteltyjen teknisten vaatimusten 
vastaavuudesta Reinin vesiliikenteestä tehdyn tarkistetun yleissopimuksen 
mukaisesti vahvistettujen teknisten vaatimusten kanssa. Tämä on tulosta 
perusteellisista valmistelevista keskusteluista, joita Euroopan komissio on käynyt 
RNKK:n jäseninä olevien EU:n jäsenvaltioiden kanssa. Kyseinen artikla on 
direktiivin kulmakivi, sillä siinä varmistetaan, että tämän yhteisön direktiivin 
mukaisesti myönnetyt todistukset antavat oikeuden liikennöintiin Reinillä vastaavalla 
tavalla kuin Reinin rannikkovaltioiden ja Belgian myöntämät todistukset.  

(2) Komissio tukee 5 artiklaa (Tiettyjä alueita koskevat lisävaatimukset tai lievennetyt 
vaatimukset) koskevaa muutosta. Artiklaa on muutettu siten, että siinä otetaan 
huomioon eräiden jäsenvaltioiden ilmaisema toive mahdollisuudesta olla 
soveltamatta liitteessä II olevassa 24 a luvussa mainittuja siirtymäsäännöksiä 
tapauksissa, joissa niiden soveltaminen merkitsisi voimassa olevien kansallisten 
turvallisuusmääräysten lievenemistä. 

(3) Ehdotuksen 19 artiklaa (Komiteamenettely) on muutettu siten, että siinä seurataan 
komiteamenettelyjä koskevia yleisiä sääntöjä päätöksen 1999/468/EY 3 ja 7 artiklan 
mukaisesti. 

(4) Muodolliselta kannalta neuvosto on muuttanut ehdotusta tekemällä siitä uudelleen 
laaditun direktiivin, jolla korvataan direktiivi 82/714/ETY. Tämä tarkoittaa, että 
direktiivi sisältää myös kaikki direktiivin 82/714/ETY artiklat, joita ei ole muutettu. 
Direktiiviin on myös lisätty uusi 25 artikla (Direktiivin 82/714/ETY kumoaminen). 

(5) Uudelleen numeroidun 27 artiklan (Osoitus) tekstiä on muutettu siten, että direktiivi 
on osoitettu ainoastaan niille jäsenvaltiolle, joilla on 1 artiklan 1 kohdassa 
tarkoitettuja sisävesiväyliä. Komissio hyväksyy tämän rajoituksen. 

4. PÄÄTELMÄ 

Edellä esitetyistä syistä komissio katsoo, että neuvoston 23. helmikuuta 2006 yksimielisesti 
vahvistama yhteinen kanta ei muuta komission ehdotuksen päämääriä tai lähestymistapaa. 
Näin ollen se voi tukea yhteistä kantaa ennen kaikkea sen vuoksi, että siinä otetaan 
asianmukaisesti huomioon Euroopan parlamentin ensimmäisessä käsittelyssä ehdottamat 
tarkistukset ja komission muutettu ehdotus.  

5. KOMISSION LAUSUMA 

Komissio antoi yhteisen kannan vahvistamisen yhteydessä yksipuolisen lausuman (ks. liite I).  
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LIITE I 

Komission lausuma 

Komissio sitoutuu tekemään tämän direktiivin täytäntöönpanossa tiivistä yhteistyötä RNKK:n 
kanssa sekä liitteiden mukauttamisen että jäsenvaltioissa tapahtuvan direktiivin soveltamisen 
osalta ja ottamaan huomioon kaikki RNKK:n tässä yhteydessä tekemät aloitteet. 
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