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1 Määräyksen tarkoitus 
 

Tällä määräyksellä Liikenne- ja viestintävirasto antaa aluksen teknisestä turvalli-
suudesta ja turvallisesta käytöstä annetun lain (1686/2009) 15 §:n 3 momentin ja 
18 §:n 1 momentin nojalla tarkemmat määräykset non-SOLAS-direktiivin täytän-
töönpanemiseksi ja non-SOLAS-direktiivin soveltamisalaan kuuluvien matkustaja-
alusten vapauttamiseksi tietyistä direktiivin mukaisista erityisvaatimuksista. 

 

2 Määritelmät 
 

Tässä määräyksessä tarkoitetaan: 

1) DSC-säännöstöllä dynaamisesti kannateltujen alusten turvallisuussäännös-
töä, joka sisältyy IMO:n päätöslauselmaan A.373(X) sekä siihen myöhem-
min tehtyjä muutoksia;  

2) ro-ro-matkustaja-alusten vakavuusvaatimusdirektiivillä ro-ro-matkustaja-
alusten erityisistä vakavuusvaatimuksista annettua Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiiviä 2003/25/EY siihen myöhemmin tehtyine muutoksi-
neen; 

3) uudella aluksella alusta, jonka köli on laskettu tai joka on vastaavassa ra-
kennusvaiheessa  

4) 1 päivänä heinäkuuta 1998 tai sen jälkeen; 
5) vastaavalla rakennusvaiheella vaihetta, jolloin: 

a) määrätyksi alukseksi tunnistettava rakentaminen on aloitettu; ja 
b) kyseisen aluksen kokoaminen on aloitettu, ja se käsittää vähintään 50 

tonnia tai yhden prosentin kaikkien rakennusaineiden arvioidusta koko-
naismäärästä pienemmän luvun mukaisesti; 

6) olemassa olevalla aluksella alusta, joka ei ole uusi alus; 
7) liikuntarajoitteisilla henkilöillä henkilöitä, joilla on erityisiä vaikeuksia käyttää 

julkista liikennettä, mukaan lukien vanhukset, vammaiset, aistivammaiset ja 
pyörätuolin käyttäjät, raskaana olevat naiset ja pienten lasten kanssa kulke-
vat henkilöt;; 

8) lippuvaltion hallinnolla sen valtion toimivaltaisia viranomaisia, jonka lipun 
alla aluksella on oikeus purjehtia; 

Lisäksi tässä määräyksessä noudatetaan aluksen teknisestä turvallisuudesta ja tur-
vallisesta käytöstä annetun lain 2 §:n määritelmiä.   

 

3 Määräyksen soveltaminen  
 

Tätä määräystä sovelletaan kotimaan matkoilla liikennöivään suomalaiseen ja ulko-
maiseen 

1) uuteen ja olemassa olevaan A-, B-, C- ja D-luokan matkustaja-alukseen, joi-
den pituus on 24 metriä tai enemmän; sekä 

2) suurnopeusmatkustaja-alukseen.   

Tätä määräystä ei sovelleta 

1) puolustusvoimien eikä rajavartiolaitoksen alukseen, ellei sitä käytetä mat-
kustajien kuljettamiseen yleisessä liikenteessä;  

2) alukseen, joka ei kulje konevoimalla; 
3) muusta kuin teräksestä tai samanarvoisesta aineesta rakennettuun aluk-

seen, johon ei sovelleta suurnopeusalussäännöstöä tai DSC-säännöstöä; 



 
Määräys 

3 (5) 
  TRAFICOM/79524/03.04.01.00/2019 
 

4) alkeellista rakennetta olevaan puualukseen; 
5) perinnealukseen;  
6) huviveneeseen, huvialukseen; eikä  
7) vuokraveneeseen. 

 
 

4 Turvallisuusvaatimukset 
 
4.1 Uusia ja olemassa olevia matkustaja-aluksia koskevat yhteiset vaati-

mukset 
 

A- ja B-luokkiin kuuluviin matkustaja-aluksiin sovelletaan SOLAS-yleissopimuksen 
radiolaitteita koskevan IV luvun määräyksiä. C- ja D-luokkiin kuuluviin matkustaja-
aluksiin sovelletaan voimassa olevaa alusten radiolaitteita koskevaa määräystä.  

A-, B-, C- ja D-luokkiin kuuluviin matkustaja-aluksiin sovelletaan SOLAS-yleissopi-
muksen navigoinnin turvallisuutta koskevan V luvun määräyksiä. Vaihtoehtoisesti 
C- ja D-luokkiin kuuluviin matkustaja-aluksiin, joiden bruttovetoisuus on alle 500 ja 
B-luokkaan kuuluviin matkustaja-aluksiin, joiden bruttovetoisuus on alle 150, saa 
soveltaa voimassa olevaa alusten navigointilaitteita ja -järjestelmiä koskevaa mää-
räystä. 

A-, B-, C- ja D-luokkiin kuuluviin matkustaja-aluksiin sovelletaan SOLAS-yleissopi-
muksen lastin kuljetusta koskevan VI luvun määräyksiä. 

A-, B-, C- ja D-luokkiin kuuluviin matkustaja-aluksiin voimassa olevaa aluksen lasti-
viivaa ja varalaitaa koskevaa määräystä.  

A-, B-, C- ja D-luokkaan kuuluvien alusten rungon, pää- ja apukoneiston sekä 
sähkö- ja automatiikkalaitteistojen rakenteen ja huollon on oltava hyväksytyn luoki-
tuslaitoksen luokitusta koskevien sääntöjen tai vastaavina pidettävien voimassa 
olevien määräysten mukaiset.  

Aluksiin asennettavien turvallisuusrakenteiden ja -varusteiden on oltava Liikenne- 
ja viestintäviraston hyväksymiä. Myös laivavarustelain (1503/2011) mukaisesti hy-
väksytyt varusteet hyväksytään.  

4.2 Uusia matkustaja-aluksia koskevat erityisvaatimukset 
 

A-luokkaan kuuluvien alusten on kaikilta osin oltava SOLAS-yleissopimuksen mää-
räysten sekä non-SOLAS-direktiivin I liitteen niitä koskevien erityisvaatimusten mu-
kaisia. 

B-, C- ja D-luokkaan kuuluvien alusten on oltava non-SOLAS-direktiivin I liitteen 
niitä koskevien erityisvaatimusten mukaisia. 

 
4.3 Olemassa olevia matkustaja-aluksia koskevat erityisvaatimukset 
 

A-luokkaan kuuluvien alusten on oltava SOLAS-yleissopimuksen olemassa olevia 
matkustaja-aluksia koskevien vaatimusten mukaisia sekä non-SOLAS-direktiivin I 
liitteen niitä koskevien erityisvaatimusten mukaisia. 

B-luokkaan kuuluvien alusten on oltava non-SOLAS-direktiivin I liitteen niitä koske-
vien erityisvaatimusten mukaisia. 
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C- ja D-luokkaan kuuluvien alusten on täytettävä non-SOLAS-direktiivin I liitteen 
II-1 ja II-2 lukujen vaatimukset voimassa olevien määräysten mukaisesti. 

C- ja D-luokkiin kuuluvien alusten on oltava non-SOLAS-direktiivin I liitteen III lu-
vun erityisvaatimusten mukaisia. 

Ennen kuin olemassa oleva ulkomainen C- tai D-luokan matkustaja-alus saa liiken-
nöidä säännöllisillä kotimaan matkoilla, aluksen lippuvaltion hallinnon on sovittava 
Liikenne- ja viestintäviraston kanssa noudatettavista turvallisuussäännöksistä. 

 
4.4 Yksinomaan kotimaanliikenteen liikennealueella I liikennöiviin D-luo-

kan matkustaja-aluksiin sovellettavat vaatimukset  
 

D-luokan matkustaja-aluksiin, jotka liikennöivät yksinomaan kotimaanliikenteen lii-
kennealueella I, saa soveltaa non-SOLAS-direktiivin liitteen I erityisvaatimusten si-
jasta voimassa olevissa teknisissä määräyksissä olevia kotimaanliikenteen liikenne-
alueella I liikennöiviä matkustaja-aluksia koskevia vaatimuksia.  

4.5 Suurnopeusmatkustaja-aluksia koskevat vaatimukset 
 

Suurnopeusmatkustaja-alusten, jotka on rakennettu tai joita on huomattavasti kor-
jattu, muutettu tai muunnettu 1 päivänä tammikuuta 1996 tai sen jälkeen, on ol-
tava SOLAS-yleissopimuksen X luvun 3 säännön vaatimusten mukaisia, paitsi jos: 

1) aluksen köli on laskettu tai alus on ollut vastaavassa rakennusvaiheessa vii-
meistään päivänä kesäkuuta 1998; 

2) aluksen luovutus ja käyttöönotto on tapahtunut viimeistään 4 päivänä joulu-
kuuta 1998; ja 

3) alus on DSC-säännöstön vaatimusten mukainen. 
 

Ennen 1 päivää tammikuuta 1996 rakennettu, suurnopeusalussäännöstön vaati-
musten mukainen suurnopeusmatkustaja-alus voi jatkaa liikennöintiä suurnopeus-
alussäännöstön mukaisesti katsastettuna. 

Ennen 1 päivää tammikuuta 1996 rakennettu suurnopeusmatkustaja-alus, joka ei 
ole suurnopeusalussäännöstön vaatimusten mukainen, ei saa liikennöidä kotimaan 
matkoilla, paitsi jos se on liikennöinyt kotimaan matkoilla Suomessa jo 4 päivänä 
kesäkuuta 1998, jolloin sen voidaan sallia jatkavan kotimaan matkoilla. Tällaisen 
aluksen on oltava DSC-säännöstön vaatimusten mukainen. 

Suurnopeusmatkustaja-alusten ja niiden varusteiden ja huollon on oltava hyväksy-
tyn luokituslaitoksen suurnopeusalusten luokitusta koskevien sääntöjen mukaiset.  

4.6 Ro-ro-matkustaja-aluksia koskevat erityiset vakavuusvaatimukset 
 

A-, B- ja C-luokan ro-ro-matkustaja-alusten, joiden köli on laskettu tai jotka ovat 
olleet vastaavassa rakennusvaiheessa 1 päivänä lokakuuta 2004 tai sen jälkeen, on 
oltava ro-ro-matkustaja-alusten vakavuusvaatimusdirektiivin 6, 8 ja 9 artiklan mu-
kaisia. 

A- ja B-luokan ro-ro-matkustaja-alusten, joiden köli on laskettu tai jotka ovat olleet 
vastaavassa rakennusvaiheessa ennen 1 päivää lokakuuta 2004, on oltava ro-ro-
matkustaja-alusten vakavuusvaatimusdirektiivin 6, 8 ja 9 artiklan mukaisia. Alusten 
ei kuitenkaan tarvitse täyttää edellä tarkoitettuja vaatimuksia, jos ne poistetaan 
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käytöstä viimeistään niiden saavuttaessa 30 vuoden iän, mutta kuitenkin viimeis-
tään 1 päivänä lokakuuta 2015. 

4.7 Liikuntarajoitteisiin henkilöihin liittyvät turvallisuusvaatimukset 
 

Liikuntarajoitteisiin henkilöihin liittyvistä turvallisuusvaatimuksista määrätään voi-
massa olevassa matkustaja-alusten ja suurnopeusmatkustaja-alusten esteettö-
myyttä julkisessa liikenteessä koskevassa määräyksessä. 
 

4.8 Huomattava korjaus-, muutos- tai muuntamistyö 
 

Huomattavalla korjaus-, muutos-, tai muuntamistyöllä tarkoitetaan mitä tahansa 
seuraavista: 

— mikä tahansa muutosta, joka vaikuttaa merkittävästi aluksen mittoihin, ku-
ten aluksen pidentäminen uudella keskiosalla,  

— muutosta, joka vaikuttaa merkittävästi aluksen matkustajakapasiteettiin, 
kuten ajoneuvokannen muuntaminen matkustajien majoitustiloiksi,  

— muutosta, joka merkittävästi lisää aluksen käyttöikää, kuten matkustajien 
majoitustilojen uusiminen yhdellä koko kannella,  

— kaikentyyppisten alusten kaikenlaista muuntamista matkustaja-aluksiksi. 

Matkustaja-alukseen sen luovutuksen jälkeen tehtävän huomattavan korjaus-, 
muutos- tai muuntamistyön ja siihen liittyvän varustelun on täytettävä sellaiset 
vaatimukset, jotka koskevat alusta, jonka köli on laskettu tai joka on ollut vastaa-
vassa rakennusvaiheessa kyseisen korjaus-, muutos- tai muuntamistyön alkaessa. 
Aluksen muuttamista, jonka tarkoituksena on ainoastaan parantaa aluksen turvalli-
suutta, ei pidetä huomattavana muuntamistyönä.  

5 Katsastukset sekä todistus- ja turvallisuuskirjat 
 

Tämän määräyksen soveltamisalaan kuuluvien suomalaisten alusten katsastuksista 
sekä todistus- ja turvallisuuskirjoista säädetään aluksen teknisestä turvallisuudesta 
ja turvallisesta käytöstä annetun lain 6 luvussa ja voimassa olevassa alusten kat-
sastuksia koskevassa määräyksessä. 

6 Voimaantulo 
 

Tämä määräys tulee voimaan 21 päivänä joulukuuta 2019. 
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