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1 YLEISTÄ 

 

1.1 Määräysten tarkoitus 

 

Näillä määräyksillä Liikenteen turvallisuusvirasto antaa aluksen teknisestä turvallisuudesta ja 

turvallisesta käytöstä annetun lain (1686/2009) 66 §:n 2 momentissa tarkoitetut määräykset 

aluksenmittausta koskevaan hakemukseen liitettävistä tiedoista, hakemuksen ajankohdasta 

sekä aluksenmittauksen järjestämisestä. 

 

1.2 Määräysten soveltamisalaan kuuluvat alukset 

 

Näitä määräyksiä sovelletaan suomalaiseen vähintään 12 metrin pituiseen alukseen. Näitä 

määräyksiä sovelletaan myös alle 12 metrin pituiseen alukseen, joka mitataan laivanisännän 

tai aluksen päällikön pyynnöstä. 

 

Lisäksi näitä määräyksiä sovelletaan sellaiseen ulkomaiseen alukseen, jonka osalta aluksen 

lippuvaltion asianomainen viranomainen on esittänyt Liikenteen turvallisuusvirastolle aluksen 

teknisestä turvallisuudesta ja turvallisesta käytöstä annetun lain (1686/2009) 68 §:n 2 mo-

mentissa tai 71 §:n 1 momentissa tarkoitetun aluksenmittauspyynnön.  

 

 

2 ALUKSENMITTAUKSEN HAKEMINEN JA JÄRJESTÄMINEN 

 

2.1 Aluksenmittauksen hakeminen 

 

Laivanisännän tai hänen edustajansa on haettava aluksenmittausta ja siihen liittyvien piirus-

tusten ja muiden asiakirjojen hyväksymistä Liikenteen turvallisuusvirastolta tai nimetyltä aluk-

senmittaajalta.  

 

Aluksenmittausta on haettava riittävän ajoissa ennen aiottua mittausta. 

 

Rakenteilla olevan aluksen mittausta on haettava, kun aluksen rakentaminen on siinä vaihees-

sa, että mittaus voidaan suorittaa.  

 

2.2 Hakemus ja hakemukseen liitettävät asiakirjat 

 

Aluksenmittausta on haettava näiden määräysten liitteenä olevalla lomakkeella. 

 

Hakemukseen on liitettävä seuraavat alusta koskevat piirustukset ja muut asiakirjat: 

 

1) yleispiirustus, 

2) kaariruutu; 

3) linjapiirustus;  

4) keskilaivaleikkaus;  

5) Suezin kanavan mittakirjaa varten lisäksi piirustukset, joista ilmenevät aluksen:  

 pääkaari (teräskonstruktio);  

 kaksoispohja (teräskonstruktio);  

 konehuone (teräskonstruktio);  

 konehuoneen yleisjärjestely;  

 keulapiikki (teräskonstruktio);  

 peräpiikki (teräskonstruktio);  

 asuintilojen järjestely;  

 tankkikaavio;   
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6) tapauskohtaisesti Liikenteen turvallisuusviraston tarpeelliseksi katsomat muut tiedot, esi-

merkiksi aluksen vakavuuslaskelmat; sekä 

7) ulkomaisen aluksen siirtyessä Suomen lipun alle kopio aluksen ulkomaisesta mittakirjasta. 

 

2.3 Aluksenmittauksen järjestäminen  

 

Laivanisännän tai aluksen päällikön tai, jos mittaus tapahtuu rakennusvaiheessa, telakan on 

annettava aluksenmittaajan käytettäväksi mittausta varten tarvittavat tilat ja riittävästi apu-

työvoimaa.  

 

Kun mittaus on suoritettu, on aluksenmittaajan toimitettava viipymättä Liikenteen turvalli-

suusvirastolle mittakirjan myöntämistä varten Liikenteen turvallisuusviraston mittalomakkeella 

aluksesta otetut mitat ja aluksen brutto- ja nettovetoisuutta koskevat laskelmat sekä muut 

mittakirjan myöntämisen kannalta tarpeelliset tiedot.  

 

 

3 VOIMAANTULO 

 

Nämä määräykset tulevat voimaan 1 päivänä maaliskuuta 2012. 

 

 

 

Tuomas Routa 

Ylijohtaja 

 

 

 

Matti Saario 

Ylitarkastaja 

 



Aluksenmittaushakemus
Ansökan om skeppsmätning

Hakemus toimitetaan Liikenteen turvallisuusvirastolle tai nimetylle aluksenmittaajalle 
Ansökan sänds till Trafiksäkerhetsverket eller till en utsedd skeppsmätare

Hakijan allekirjoitus ja nimenselvennös Sökandens underskrift och namnförtydligande 

Haettava 
mittakirja
Mätbrev som 
ansöks

Alus 
Fartyg

Hakemuksen liitteet  Bilagor till ansökan

Aluksen vetoisuuteen vaikuttavia muutoksia koskevia tietoja jne.
Uppgifter om förändringar som påverkar fartygets dräktighet m.m.
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Kansainvälinen
Internationellt

Väliaikainen
Interimistiskt

Suezin kanava
Suezkanalen

Panaman kanava
Panamakanalen

Aluksen nimi  Fartygets namn

Rakennustelakka  Byggnadsvarv Rakennus nro  Byggnadsnummer

Entinen nimi  Tidigare namn IMO-numero  IMO-nummer

Kotipaikka  Hemort

Laivanisännän yhteystiedot Redarens kontaktuppgifter

Asiamiehen yhteystiedot  Ombudets kontaktuppgifter

Mittaukseen voidaan ryhtyä, päivämäärä  Datum då fartyget är färdigt för mätning

Mittauspaikkakunta (laituri nro, satama, telakka)  Mätort (kaj nr, hamn, varv)

Aluksen lähtöpäivämäärä  Avgångsdatum

Liikenteen turvallisuusviraston aluksenmittaajan tai nimetyn aluksenmittaajan merkintöjä 
Trafiksäkerhetsverkets egen skeppsmätares eller utsedd skeppsmätares anteckningar 

Rekisteripaikka  Registerort Radiotunnus  Anropssignal

Telakka, jolla muutostöitä on tehty  Ombyggnadsvarv

Yleispiirustus  Generalarrangemang

Kopio ulkomaisesta mittakirjasta  Kopia av utländskt mätbrev

Laivanisäntä  Redaren

Aluksen päällikkö  Befälhavaren

Asiamies  Ombudet 

Telakka  Varvet

Muu  Annan  __________________________________________________________________________________________________________________

Kaariruutu  Spantruta Linjapiirustus  Linjeritning Keskilaivaleikkaus  Midskeppssektion
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