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1 Määräyksen tarkoitus 

Tällä määräyksellä Liikenne- ja viestintävirasto antaa aluksen teknisestä turvalli-

suudesta ja turvallisesta käytöstä annetun lain (1686/2009): 

1) 27 §:n 3 momentissa tarkoitetut tarkemmat tekniset määräykset lastiviivayleis-

sopimuksen ja Itämeren lastiviivasopimuksen täytäntöönpanemiseksi ja tarkem-

mat tekniset määräykset muun kuin lastiviivayleissopimuksen tai Itämeren las-

tiviivasopimuksen soveltamisalaan kuuluvan aluksen rakenteellisista vaatimuk-

sista sekä varalaidasta ja sen laskemisesta; 

2) 28 §:n 4 momentissa tarkoitetut 

a) tarkemmat määräykset non-SOLAS-direktiivin soveltamisalaan kuuluvan ko-

timaanliikenteessä liikennöivän matkustaja-aluksen lastiviivasta; 

b) tarkemmat tekniset määräykset muiden kuin non-SOLAS-direktiivin sovelta-

misalaan kuuluvien kotimaanliikenteessä liikennöivien alusten rakenteelli-

sista vaatimuksista sekä varalaidasta ja sen laskemisesta; ja 

c) tarkemmat tekniset määräykset kotimaanliikenteen lastimerkin ja lastimer-

kin ohella käytettävien viivojen mitoista, sijainnista ja merkitsemistavasta; 

sekä 

3) 32 §:n 2 momentissa tarkoitetut määräykset lastimerkin määräämistä koske-

vaan hakemukseen liitettävistä tiedoista, hakemuksen ajankohdasta ja lastimer-

kin määräämisen järjestämisestä. 

2 Määritelmät 

Tässä määräyksessä tarkoitetaan: 

1) aluksella, joka on rakennettu alusta, jonka köli on laskettu tai joka on ollut vas-

taavassa rakennusvaiheessa; 

2) vastaavalla rakennusvaiheella vaihetta, jolloin: 
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a) määrätyksi alukseksi tunnistettava rakentaminen on aloitettu; ja 

b) kyseisen aluksen kokoaminen on aloitettu, ja se käsittää vähintään 50 ton-

nia tai yhden prosentin kaikkien rakennusaineiden arvioidusta kokonaismää-

rästä pienemmän luvun mukaisesti; 

3) täyskannellisella aluksella alusta, joka on varustettu yli koko aluksen ulottu-

valla, sään ja meren vaikutuksille alttiina olevalla kannella, jossa on pysyvät 

laitteet sen säälle alttiiden osien kaikkien aukkojen sulkemiseksi ja jonka alla 

kaikki aluksen laidoilla olevat aukot on varustettu pysyvillä, vähintään säätiiviillä 

sulkemislaitteilla. Koko kansi voi olla vesitiivis kansi tai samanarvoinen rakenne, 

joka koostuu sellaisesta ei-vesitiiviistä kannesta, jonka kattaa kokonaisuudes-

saan sellainen säätiivis rakenne, joka on riittävän vahva ylläpitämään säätiivi-

yttä ja joka on varustettu säätiiviillä sulkemislaitteilla; 

4) avoimella aluksella alusta, joka ei ole täyskannellinen; 

5) säätiiviillä sitä, että vesi ei pääse tunkeutumaan alukseen missään meriolosuh-

teissa; 

6) varalaidalla pystysuoraa etäisyyttä keskilaivalla kansiviivan yläreunasta kysei-

sen lastiviivan yläreunaan, tai avoimessa aluksessa, jolla ei ole sivukantta, etäi-

syyttä laidoituksen yläreunasta lastiviivan yläreunaan. Sellaisen alle 24 metriä 

pitkän täyskannellisen aluksen, jolle ei ole määrätty lastimerkkiä, varalaidalla 

tarkoitetaan pystysuoraa etäisyyttä kannesta vesiviivaan ja vastaavanlaisen 

avoimen aluksen, jolla ei ole sivukantta, varalaidalla tarkoitetaan pystysuoraa 

etäisyyttä laidoituksen yläreunasta vesiviivaan; 

7) varalaitakannella kantta, josta varalaita lasketaan; 

8) keulapystysuoralla pystysuoraa keularangan etureunan ja sen vesiviivan, jolla 

pituus mitataan, leikkauspisteen kautta; 

9) mallisivukorkeudella pystysuoraa etäisyyttä kölin yläpinnasta varalaitakannen 

kansipalkin yläpintaan aluksen laidassa. Puisessa ja komposiittirakenteisessa 

aluksessa etäisyys mitataan köliuurteen alareunasta. Aluksissa, joissa on pyö-

ristetty parras, mallisivukorkeus mitataan kohtaan, jossa kannen ja laidoituksen 

malliviivat leikkaavat toisensa. Jos varalaitakannessa on askelmia ja kannen ko-

rotettu osa ulottuu sen kohdan ohi, jossa mallisivukorkeus on määrättävä, mal-

lisivukorkeus mitataan viivaan, joka jatkuu kannen alemmasta osasta kannen 

korotetun osan suuntaisena. 

Lisäksi tässä määräyksessä noudatetaan aluksen teknisestä turvallisuudesta ja tur-

vallisesta käytöstä annetun lain 2 §:n määritelmiä. 

3 Määräyksen soveltaminen 

Tätä määräystä sovelletaan: 

1) non-SOLAS-direktiivin soveltamisalaan kuuluvaan kotimaan matkoilla liikennöi-

vään C- ja D-luokan matkustaja-alukseen, joka on rakennettu ennen 1 päivää 

heinäkuuta 1998; 
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2) muuhun kuin non-SOLAS-direktiivin soveltamisalaan kuuluvaan kotimaanliiken-

teessä liikennöivään alukseen, jonka pituus on yli 15 metriä; sekä 

3) kansainvälisessä liikenteessä liikennöivään alukseen, jonka pituus on yli 15 met-

riä mutta alle 24 metriä. 

Edellä mainittujen alusten on täytettävä tässä määräyksessä niille asetetut raken-

netta ja varalaitaa koskevat vaatimukset. 

Vähintään 24 metrin pituisella aluksella on oltava lastimerkki ja lastiviivakirja. 

Aluksella, jonka pituus on yli 15 metriä mutta alle 24 metriä, on oltava kulkuveden 

laatu huomioon ottaen turvallinen varalaita. Liikenne- ja viestintävirasto voi tarvit-

taessa määrätä yli 15 metrin mutta alle 24 metrin pituiselle kotimaanliikenteessä 

olevalle alukselle kotimaanliikenteen lastimerkin ja antaa kansallisen lastiviivakir-

jan, jos se aluksen käyttötarkoitus ja liikennealue huomioon ottaen on tarpeen 

aluksen turvallisen käytön varmistamiseksi. 

Tätä määräystä ei sovelleta: 

1) kalastusalukseen; 

2) kotimaanliikenteessä käytettävään miehittämättömään proomuun, lukuun otta-

matta työntävään alukseen kiinteästi kytkettävää proomua; 

3) vuokraveneeseen; 

4) lossiin;  

5) aluksen teknisestä turvallisuudesta ja turvallisesta käytöstä annetun lain 3 §:n 

3 ja 4 momentissa tarkoitettuihin aluksiin; 

6) ammattiveneeseen; eikä  

 

7) perinnealukseen.  

Ammattiveneeseen sovelletaan sille voimassa olevassa ammattiveneiden turvalli-

suutta koskevassa määräyksessä asetettuja lastiviivaa ja varalaitaa koskevia vaati-

muksia. Perinnealukseen sovelletaan sille voimassa olevassa perinnealusten turval-

lisuutta koskevassa määräyksessä asetettuja lastiviivaa ja varalaitaa koskevia vaa-

timuksia. 

4 Muiden säännösten tai määräysten soveltamisalaan kuuluvat aluk-

set 

Kansainvälisessä liikenteessä liikennöivän vähintään 24 metrin pituisen aluksen on 

täytettävä lastiviivayleissopimuksen tai Itämeren lastiviivasopimuksen määräykset. 

Non-SOLAS-direktiivin soveltamisalaan kuuluvan kotimaan matkoilla liikennöivän A-

, B-, C- ja D-luokan matkustaja-aluksen, joka on rakennettu 1 päivänä heinäkuuta 

1998 tai sen jälkeen, on oltava lastiviivayleissopimuksen määräysten mukainen. D-

luokan matkustaja-alus, joka on rakennettu 1 päivänä heinäkuuta 1998 tai sen jäl-

keen, on kuitenkin vapautettu lastiviivayleissopimuksessa määrätystä keulan kor-

keutta koskevasta vähimmäisvaatimuksesta. A-, B-, C- ja D-luokan matkustaja-
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aluksen, joka on rakennettu 1 päivänä heinäkuuta 1998 tai sen jälkeen, on oltava 

täyskannellinen. 

Non-SOLAS-direktiivin soveltamisalaan kuuluvan kotimaan matkoilla liikennöivän A- 

ja B- luokan matkustaja-aluksen, joka on rakennettu ennen 1 päivää heinäkuuta 

1998, on oltava lastiviivayleissopimuksen määräysten mukainen. 

5 Lastimerkin määräämisen hakeminen ja järjestäminen 

5.1 Lastimerkin määräämisen hakeminen 

Laivanisännän tai hänen edustajansa on haettava kirjallisesti aluksen lastimerkin 

sijoituksen määräämistä ja siihen liittyvien piirustusten ja muiden asiakirjojen hy-

väksymistä Liikenne- ja viestintävirastolta tai Liikenne- ja viestintäviraston valtuut-

tamalta hyväksytyltä luokituslaitokselta. 

Uuden aluksen lastimerkin sijoituksen määräämistä on haettava ennen aluksen ra-

kentamisen aloittamista. 

Lastimerkin sijoituksen määräämistä koskevan hakemuksen on sisällettävä seuraa-

vat tiedot: 

1) aluksen nimi tai uudisrakennusnumero, tunnuskirjaimet (radiotunnus) ja mah-

dollinen IMO-numero;  

2) alustyyppi ja aluksen liikennöintialue; 

3) aluksen kölinlaskupäivämäärä ja rakennemuutoksen päivämäärä; 

4) yhteystiedot alukselle; ja 

5) hakijan yhteystiedot ja laskutustiedot. 

Lisäksi hakemukseen on liitettävä seuraavat aluksen rakennetta koskevat piirustuk-

set ja muut asiakirjat: 

1) yleisjärjestelypiirustus tai luonnos, josta ilmenevät ainakin pääpiirteittäin aluk-

sen sivukuva, kannet, ylärakenteet, kansirakennukset, kuilut, lasti- ja muut luu-

kut, ovet, laidoituksessa olevat ikkunaventtiilit ja muut vastaavat lastimerkin 

määräämisen kannalta tarpeelliset tiedot; 

2) aluksen päämitat: 

a) aluksen mittakirjassa mainittu pituus; 

b) aluksen mittakirjassa mainittu leveys; 

c) mallisivukorkeus (D) varalaitakanteen asti; 

d) uppouman tilavuus, täyteläisyyskerroin ja tonnimäärä, joka aiheuttaa 1 

senttimetrin syväyslisän syväyksellä 0,85 D taikka sama tieto syväyksen 

funktiona käyränä tai taulukkona; 
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e) keulakorkeus (sääkannen korkeus keulapystysuoran kohdalla) köliviivasta 

tai muusta vastaavasta vertailuviivasta; ja 

f) ketkakäyrän ordinaatat, jos mahdollista L/6:n välein, mutta ainakin perä- ja 

keulapystysuoran kohdalla sekä keskilaivalla. Jos osa ketkakäyrästä on 

suora, suoran osuuden päätypisteet; 

3) ovet: 

a) ylärakenteiden päätylaipio-ovet; 

b) sellaiset kansirakenteiden ovet, joista on pääsy kannenalaisiin tiloihin; ja 

c) ovien sijoitus, kynnyskorkeus, rakenne ja säätiiviys; 

4) lastiluukut: 

a) aukon sijoitus, pituus ja leveys; 

b) kehyksen korkeus kannesta; 

c) puuluukkujen lankkujen paksuus; 

d) palkkien välit, pituudet ja mitoitus; 

e) teräsluukkujen kuormitusarvo; ja 

f) rakennepiirustus ja mitoitus; 

5) pienemmät luukut: 

a) kulkuluukut; 

b) koneistotilojen aukot; ja 

c) aukkojen sijoitus, kehyskorkeus, aukon mitat ja säätiiviys; 

6) ilmatorvet ja -putket: 

a) sijoitus, korkeudet ja sulkulaitteet; 

7) valoventtiilit: 

a) laidoituksessa olevat ikkunaventtiilit ja niiden etäisyys kannesta tai kölivii-

vasta tai muusta vastaavasta vertailuviivasta; 

b) ikkunaventtiilien halkaisija ja lasin paksuus; ja 

c) selvitys siitä, onko ikkunaventtiileissä sokkoluukut ja ovatko ikkunaventtiilit 

avattavia; 

8) parraslaidat: 

a) korkeus ja pituus; ja 
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b) myrskyporttien mitat ja lukumäärä; 

9) kaiteet: 

a) korkeus ja vaakatankojen välit; 

10) ylärakenteet: 

a) pituus ja korkeus sekä leveys, jos ylärakenne on runkoa kapeampi; ja 

b) korotetun kannen osuuden pituus ja korkeus; sekä 

11) kuilut: 

a) sijoitus, pituus, korkeus ja leveys. 

Jos alukselle haetaan ainoastaan avoimen aluksen varalaitaa, on hakemukseen lii-

tettävä seuraavat tiedot: 

1) kohdassa 1 mainittu yleisjärjestelypiirustus tai luonnos; 

2) kohdassa 2 a - c mainitut tiedot aluksen päämitoista; 

3) kohdassa 7 mainitut tiedot valoventtiileistä; 

4) lastiluukkujen kehyksen korkeus; sekä 

5) sivukannen leveys ja säätiiviys. 

5.2 Lastimerkin määräämisen järjestäminen 

Laivanisännän tai hänen edustajansa on haettava lastiviivakatsastusta, jossa tar-

kastetaan, että annetut tiedot pitävät paikkansa, ja täydennetään niitä tarpeen mu-

kaan sekä tarkastetaan, että aluksen laitteet ja rakenteet ovat kunnossa. Lastivii-

vakatsastusta suoritettaessa rungonkatsastuksen on oltava voimassa. 

Laivanisännän tai hänen edustajansa on avustettava lastiviivakatsastuksen toimit-

tamista antamalla tarvittavaa työapua sekä saattamalla alus ja sen eri osat katsas-

tuksen edellyttämään kuntoon. 

Laivanisäntä tai hänen edustajansa toimittaa tiedot aluksesta ja katsastajan pöytä-

kirjan lastiviivakatsastuksesta Liikenne- ja viestintävirastolle, joka päättää aluksen 

rakenteen hyväksymisestä sekä määrää lastimerkin sijoituksen. 

Liikenne- ja viestintävirasto ilmoittaa lastimerkin sijoituksen laivanisännälle tai hä-

nen edustajalleen, joka merkitsee sen aluksen kylkeen. Katsastaja tarkastaa, että 

lastimerkki on oikein merkitty ja ilmoittaa siitä kirjallisesti Liikenne- ja viestintävi-

rastolle, joka antaa alukselle lastiviivakirjan. 

Jos lastimerkin sijoituksen määräämistä on haettu Liikenne- ja viestintäviraston 

valtuuttamalta hyväksytyltä luokituslaitokselta, määrää luokituslaitos lastimerkin 

sijoituksen ja valvoo sen merkitsemisen sekä antaa alukselle lastiviivakirjan.  
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6 Merkit 

6.1 Kansiviiva 

Kansiviiva on vaakasuora 300 millimetrin pituinen ja 25 millimetrin levyinen viiva. 

Se on merkittävä keskilaivan kohdalle aluksen molempiin kylkiin. Kansiviivan ylä-

reunan on yhdyttävä pisteeseen, jossa varalaitakannen yläpinnan jatko ulospäin 

leikkaa laidoituksen ulkopinnan. Kansiviiva voidaan kuitenkin merkitä mitattuna 

muusta kiinteästä kohdasta aluksessa ehdolla, että varalaita tällöin korjataan vas-

taavasti. 

Avoimessa aluksessa, jossa ei ole sivukantta, kansiviivan yläreunan on yhdyttävä 

laidoituksen yläreunaan. 

Jos aluksella on ainoastaan kotimaanliikenteen lastimerkki ja tämän sijoituksen 

määrittelevä varalaita on pienempi kuin 50 millimetriä, on kansiviivan leveyden ol-

tava 15 millimetriä. 

6.2 Lastimerkki 

Lastimerkki on rengas, jonka ulkohalkaisija on 300 millimetriä ja leveys 25 milli-

metriä. Renkaan leikkaa 450 millimetrin pituinen ja 25 millimetrin levyinen vaaka-

suora viiva, jonka yläreuna on renkaan keskipisteen tasossa. Renkaan keskipiste 

merkitään keskilaivan kohdalle ja sen etäisyys kansiviivan yläreunasta on alukselle 

määrätty laajimman liikennealueen kesävaralaita. 

Renkaan ylempi puoli voidaan jättää pois, jos varalaita on pienempi kuin 150 milli-

metriä tai jos sen merkintä ei muusta syystä ole käytännössä mahdollista. 

6.3 Lastimerkin ohella käytettävät viivat 

Varalaitaa osoittaa vaakasuoran 230 millimetrin pituisen ja 25 millimetrin levyisen 

viivan yläreuna, joka on vedetty keulaan päin kohtisuoraan 25 millimetrin levyistä 

pystyviivaa vastaan, joka on merkitty 300 millimetrin etäisyydelle renkaan keskipis-

teestä keulaan päin. 

Jos aluksella on kansainvälinen lastimerkki tai Itämeren lastimerkki, pystyviiva on 

sijoitettava 100 millimetriä tähän merkkiin liittyvistä viivoista keulaan päin. 

Lastimerkin ohella käytettävät viivat ovat: 

1) avoimen aluksen kotimaanliikenteen liikennealueen I varalaitaa osoittava viiva, 

jonka merkintä on I A; 

2) täyskannellisen aluksen kotimaanliikenteen liikennealueen I varalaitaa osoittava 

viiva, jonka merkintä on I T; 

3) täyskannellisen aluksen kotimaanliikenteen liikennealueen II varalaitaa osoit-

tava viiva, jonka merkintä on II; 

4) täyskannellisen aluksen kotimaanliikenteen liikennealueen III kesävaralaitaa 

osoittava viiva, jonka merkintä on III K; 
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5) täyskannellisen aluksen kotimaanliikenteen liikennealueen III talvivaralaitaa 

osoittava viiva, jonka merkintä on III T; 

6) non-SOLAS-direktiivin soveltamisalaan kuuluvan C-luokan matkustaja-aluksen 

varalaitaa osoittava viiva, jonka merkintä on C; sekä 

7) non-SOLAS-direktiivin soveltamisalaan kuuluvan D-luokan matkustaja-aluksen 

varalaitaa osoittava viiva, jonka merkintä on D. 

Jos aluksella on ainoastaan kotimaanliikenteen lastimerkki ja yksi varalaita, erillistä 

lastiviivaa ei tarvitse merkitä, mutta laajin sallittu liikennealue on merkittävä lasti-

merkin viereen. 

Jos aluksella on Itämeren lastimerkki, kotimaanliikenteen liikennealueen III varalai-

toja osoittavia viivoja ei tarvitse merkitä. 

6.4 Merkitseminen 

Kansiviiva, lastimerkki ja lastimerkin ohella käytettävät viivat ja kirjaimet on mer-

kittävä pysyvästi aluksen kylkiin hitsauspalkolla tai hitsaamalla levystä leikatut 

merkit laidoitukseen tai muulla vastaavalla tavalla. Merkit on niiden erottamiseksi 

maalattava valkoisiksi tai keltaisiksi tummalla pohjalla tai mustiksi vaalealla poh-

jalla. 

Lastiviivarenkaan viereen sen keskipisteen kautta kulkevan vaakasuoran viivan ylä-

puolelle on merkittävä kirjaimet SL siten, että renkaan vasemmalla puolella on kir-

jain S ja oikealla puolella kirjain L. Luokitetuissa aluksissa käytetään kyseisen luoki-

tuslaitoksen kirjainmerkintää. Kirjainten korkeus on noin 115 millimetriä ja leveys 

75 millimetriä. 

Tämän määräyksen liitteessä on esimerkkejä lastimerkistä. 

7 Kotimaanliikenteessä liikennöivän vähintään 24 metrin pituisen 

aluksen rakennetta ja varalaitaa koskevat vaatimukset 

7.1 Yleistä 

Aluksen on oltava lastattu siten, että aluksen vakavuus on riittävä ja että aluksen 

rakenteisiin ei kohdistu liiallisia rasituksia. 

Aluksen on täytettävä sitä koskevat voimassa olevan alusten vakavuutta koskevan 

määräyksen vaatimukset. Aluksen rungon lujuuden on oltava riittävä kulkuveden 

laatuun nähden ja täytettävä sitä koskevat voimassa olevan alusten runkoraken-

teita koskevan määräyksen vaatimukset. Mainittujen vaatimusten täyttyminen tar-

kastetaan aluksen rungonkatsastuksen yhteydessä. 

7.2 Kotimaanliikenteen liikennealueella I liikennöivä alus 

Alus voi olla täyskannellinen tai avoin. 

Täyskannellisen aluksen on täytettävä seuraavat vaatimukset: 
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1) varalaitakannessa tai tällä kannella olevassa ylä- tai kansirakenteessa olevat, 

kannenalaisiin tiloihin johtavat aukot on varustettava säätiiviillä ovella tai luu-

kulla; 

2) säätiiviin oven tai luukun on oltava tukeva ja suljettavissa vahvoilla sulkulait-

teilla sisä- ja ulkopuolelta. Luukut voidaan sulkea puulankuilla tai irtonaisilla 

kansilla, jotka on varmistettava säätiiviisti luukunpeitteillä ja vaajauksella; 

3) ovien ja luukkujen kynnysten ja kehysten korkeuden on oltava vähintään 250 

millimetriä; 

4) ilmatorvien ja ilmaputkien korkeuden on oltava vähintään 380 millimetriä; 

5) parraslaidoissa on oltava tyhjennysaukot, joiden pinta-alan on oltava vähintään 

5 prosenttia parraslaidan pinta-alasta; 

6) varalaitakannen alapuolella olevien valoventtiilien alareunan on oltava vähintään 

100 millimetriä lastiviivan yläpuolella. Valoventtiilit on varustettava sokkoluu-

kuilla, jotka voidaan sulkea vedenpitäviksi; sekä 

7) jos valoventtiili sijaitsee varalaitakannen alapuolella, se ei saa olla avattavaa 

tyyppiä. 

Täyskannellisen aluksen varalaidan on oltava vähintään 30 prosenttia lastivii-

vayleissopimuksen kesävaralaidasta suolattomassa vedessä, kuitenkin vähintään 25 

millimetriä. 

Avoimen aluksen varalaita määritetään seuraavasti: 

1) jos alus on osittain tai kokonaan ilman kantta, varalaidan on oltava vähintään 

900 millimetriä; 

2) jos alus on varustettu kannella yli koko pituuden ja leveyden sekä luukunkehyk-

sillä, mutta kulkee ilman luukkuja, varalaidan on oltava vähintään: 

300 + 0,15 (1000 - b) + 0,6 (750 - h) millimetriä, missä  

b = säätiiviin sivukannen leveys millimetreissä 

h = luukun kehyksen korkeus millimetreissä. 

Avoimen aluksen varalaidan on oltava vähintään 25 millimetriä, mutta kuitenkin vä-

hintään sama kuin vastaavan täyskannellisen aluksen varalaita. 

Aluksen viippauksen on oltava sellainen, että mikään osa kannen reunasta ei mis-

sään kohdin joudu veden alle. 

7.3 Kotimaanliikenteen liikennealueella II liikennöivä alus 

Aluksen on oltava täyskannellinen ja sen on täytettävä lastiviivayleissopimuksen I 

liitteen 12 - 26 sääntöjen vaatimukset kuitenkin siten, että kynnysten, kehysten, 

ilmatorvien ja ilmaputkien vähimmäiskorkeudet ovat 75 prosenttia lastiviivayleisso-

pimuksen vastaavista arvoista. Muusta kuin teräksestä tai alumiinista rakennetun 

aluksen ovien ei kuitenkaan tarvitse olla valmistettu teräksestä tai alumiinista. 
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Lastiluukkujen lujuutta laskettaessa oletetaan kuormituksen olevan vähintään 10 

kN/m2. 

Aluksen varalaidan on oltava vähintään 60 prosenttia lastiviivayleissopimuksen ke-

sävaralaidasta suolattomassa vedessä, mutta kuitenkin vähintään 25 millimetriä. 

Keulapystysuoran kohdalla on kannen korkeuden varalaitaa vastaavasta vesivii-

vasta oltava vähintään varalaita lisättynä arvolla 50(L/3+10) millimetriä, missä L 

on aluksen pituus metreinä. 

Jos vaadittu keulakorkeus on saatu aikaan keulakorokkeella, on tämän ulotuttava 

0,07L keulapystysuorasta perään päin ja oltava säätiiviillä päätylaipiolla varustettu.  

7.4 Kotimaanliikenteen liikennealueella III liikennöivä alus 

Aluksen on oltava täyskannellinen ja sen on täytettävä lastiviivayleissopimuksen I 

liitteen 12 - 26 sääntöjen vaatimukset. Muusta kuin teräksestä tai alumiinista ra-

kennetun aluksen ovien ei kuitenkaan tarvitse olla valmistettu teräksestä tai alumii-

nista. 

Aluksen varalaita lasketaan lastiviivayleissopimuksen I liitteen 27 - 40 sääntöjen 

mukaan Itämeren lastiviivayleissopimuksen 8 säännössä mainituin muutoksin. Näin 

lasketusta varalaidasta suolaisessa vedessä vähennetään lastiviivayleissopimuksen 

I liitteen 40 säännön 7 kohdan mukainen suolattoman veden vähennys kerrottuna 

0,4:llä. 

7.5 Ennen 1 päivää heinäkuuta 1998 rakennettu C-luokan matkustaja-

alus 

Aluksen on oltava täyskannellinen ja sen on täytettävä lastiviivayleissopimuksen I 

liitteen 12 - 26 sääntöjen vaatimukset. 

Aluksen varalaita lasketaan lastiviivayleissopimuksen I liitteen 27 - 40 sääntöjen 

mukaan. Näin lasketusta varalaidasta suolaisessa vedessä vähennetään lastivii-

vayleissopimuksen I liitteen 40 säännön 7 kohdan mukainen suolattoman veden vä-

hennys kerrottuna 0,4:llä. 

7.6 Ennen 1 päivää heinäkuuta 1998 rakennettu D-luokan matkustaja-

alus 

Alus voi olla täyskannellinen tai avoin. 

Täyskannellisen aluksen on täytettävä seuraavat vaatimukset: 

1) varalaitakannessa tai tällä kannella olevassa ylä- tai kansirakenteessa olevat, 

kannenalaisiin tiloihin johtavat aukot on varustettava säätiiviillä ovella tai luu-

kulla; 

2) säätiiviin oven tai luukun on oltava tukeva, teräksinen tai alumiininen, varus-

tettu tiivisteellä ja suljettavissa vahvoilla kiristyslaitteilla. Luukut voidaan sulkea 

puulankuilla tai irtonaisilla kansilla, jotka on varmistettava säätiiviisti luukun-

peitteillä ja vaajauksella; 
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3) ovien ja luukkujen kynnysten ja kehysten korkeuden on oltava vähintään 250 

millimetriä; 

4) ilmatorvien ja ilmaputkien korkeuden on oltava vähintään 380 millimetriä; 

5) parraslaidoissa on oltava tyhjennysaukot, joiden pinta-alan on oltava vähintään 

5 prosenttia parraslaidan pinta-alasta; 

6) varalaitakannen alapuolella olevien valoventtiilien alareunan on oltava vähintään 

100 millimetriä lastiviivan yläpuolella. Valoventtiilit on varustettava sokkoluu-

kuilla, jotka voidaan sulkea vedenpitäviksi; sekä 

7) jos valoventtiili sijaitsee varalaitakannen alapuolella, se ei saa olla avattavaa 

tyyppiä. 

Täyskannellisen aluksen varalaidan on oltava vähintään 30 prosenttia lastivii-

vayleissopimuksen kesävaralaidasta suolattomassa vedessä, kuitenkin vähintään 25 

millimetriä. 

Avoimen aluksen varalaidan on oltava vähintään 900 millimetriä. 

8 Kotimaanliikenteessä liikennöivän alle 24 metrin pituisen aluksen 

rakennetta ja varalaitaa koskevat vaatimukset 

8.1 Yleistä 

Aluksen on oltava siten lastattu, että aluksen vakavuus on riittävä ja että aluksen 

rakenteisiin ei kohdistu liiallisia rasituksia. 

Aluksen on täytettävä sitä koskevat voimassa olevan alusten vakavuutta koskevan 

määräyksen vaatimukset. Aluksen rungon lujuuden on oltava riittävä kulkuveden 

laatuun nähden ja täytettävä sitä koskevat voimassa olevan alusten runkoraken-

teita koskevan määräyksen vaatimukset. Mainittujen vaatimusten täyttyminen tar-

kastetaan aluksen rungonkatsastuksen yhteydessä. 

8.2 Kotimaanliikenteen liikennealueella I liikennöivä alus 

Alus voi olla täyskannellinen tai avoin. 

Täyskannellisen aluksen on täytettävä seuraavat vaatimukset: 

1) ovien ja luukkujen kynnysten ja kehysten korkeuden on oltava vähintään 100 

millimetriä; 

2) ilmatorvien ja ilmaputkien korkeuden on oltava vähintään 250 millimetriä; 

3) parraslaidoissa on oltava tyhjennysaukot, joiden pinta-alan on oltava vähintään 

5 prosenttia parraslaidan pinta-alasta; 

4) varalaitakannen alapuolella olevien valoventtiilien alareunan on oltava vähintään 

100 millimetriä lastiviivan yläpuolella. Valoventtiilit on varustettava sokkoluu-

kuilla, jotka voidaan sulkea vedenpitäviksi; sekä 
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5) jos valoventtiili sijaitsee varalaitakannen alapuolella, se ei saa olla avattavaa 

tyyppiä. 

Täyskannellisen aluksen varalaidan on oltava vähintään 200 millimetriä. Avoimen 

aluksen varalaidan on oltava vähintään 900 millimetriä. 

8.3 Kotimaanliikenteen liikennealueella II liikennöivä alus  

8.3.1 Rakennetta ja varalaitaa koskevat vaatimukset 

Aluksen on oltava täyskannellinen ja sen on täytettävä seuraavat vaatimukset: 

1) ovien ja luukkujen kynnysten ja kehysten korkeuden on oltava vähintään 250 

millimetriä; 

2) ilmatorvien ja ilmaputkien korkeuden on oltava vähintään 380 millimetriä; 

3) parraslaidoissa on oltava tyhjennysaukot, joiden pinta-alan on oltava vähintään 

5 prosenttia parraslaidan pinta-alasta; 

4) varalaitakannen alapuolella olevien valoventtiilien alareunan on oltava vähintään 

100 millimetriä lastiviivan yläpuolella. Valoventtiilit on varustettava sokkoluu-

kuilla, jotka voidaan sulkea vedenpitäviksi; sekä 

5) jos valoventtiili sijaitsee varalaitakannen alapuolella, se ei saa olla avattavaa 

tyyppiä. 

Aluksen varalaidan on oltava vähintään 200 millimetriä. Aluksen parraslaidan ylä-

reunan korkeuden vesiviivasta on oltava vähintään 1200 millimetriä 0,07L matkalla 

keulapystysuorasta perään päin. 

8.3.2 Ikkunoita koskevat vaatimukset 

Edellä kohdassa 8.3.1 mainittujen rakennetta ja varalaitaa koskevien vaatimusten 

lisäksi aluksen ikkunat on mitoitettava seuraavan taulukon mukaisesti. Taulukkoa 

sovelletaan karkaistusta lasista, polykarbonaatista, akryylistä ja laminoidusta la-

sista valmistettuihin ikkunoihin (jäljempänä lasi). 

Lasin paksuus [mm] korkeuden h [mm] ja leveyden b [mm] funktiona 

 
h 200 300 400 500 600 700 

b 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

200 5 5 4 5 5 4 5 5 4 5 5 4 5 5 4 6 5 4 

300 5 5 4 5 5 4 6 5 4 6 5 4 6 5 4 6 6 4 

400 5 5 4 6 5 4 6 5 4 6 6 4 8 6 4 8 6 5 

500 5 5 4 6 5 4 6 6 4 8 6 4 10 6 5 10 8 5 

600 5 5 4 6 5 4 8 6 4 10 6 5 10 8 5 10 8 5 

700 6 5 4 8 6 4 8 6 5 10 8 5 10 8 5 10 8 5 

800 - 5 4 - 6 4 - 6 5 - 8 5 - 8 5 - 10 6 

900 - 5 4 - 6 5 - 8 5 - 8 5 - 10 6 - 10 6 

1000 - 5 4 - 6 5 - 8 5 - 8 5 - 10 6 - 10 6 

1100 - 5 4 - 6 5 - 8 5 - 10 6 - 10 6 - 12 6 

1200 - 5 4 - 6 5 - 8 5 - 10 6 - 10 6 - 12 6 

1300 - 5 4 - 6 5 - 8 6 - 10 6 - 12 6 - 12 6 

1400 - 5 4 - 6 5 - 8 6 - 10 6 - 12 6 - 12 6 

Lasin paksuus valitaan sarakkeen 1, 2 tai 3 mukaan riippuen ikkunan sijainnista seuraavasti: 

Sarake 1: Alle 3,2 x Δ/(L x B) korkeudella [m], missä Δ = aluksen uppouma [t], L ja B ovat aluksen pituus 



 
Määräys 

14 (16) 

TRAFICOM/84663/03.04.01.00/2019 

 

 

 

ja leveys [m], kuitenkin vähintään 0,5 m vesiviivasta sijaitsevat ikkunat. Ikkunat, jotka sijaitsevat rungossa, 
on varustettava myrskyluukuilla. 

Sarake 2: Täyskannellisen aluksen ylärakenteen, ohjaamon ja muiden vastaavien tilojen ikkunat, jotka sijait-
sevat yli 3,2 x Δ/(L x B) korkeudella [m] lastivesiviivasta. 

Sarake 3: Täyskannellisen aluksen ikkunat ylärakenteen toisella kannella. Ohjaamon etuikkunoille on kuitenkin 
käytettävä saraketta 2. 

Ikkunat on kiinnitettävä hyvin erityisesti lasin sisäänpainumisen estämiseksi. Jos 

riski lasin painumisesta ulos kehyksestään kasvaa ikkunan koon, lasin taivutusomi-

naisuuksien tai lähellä vesilinjaa olevan sijoituksen takia, ikkunan kiinnitys on var-

mistettava kasvattamalla limitystä tai kiinnittämällä lasi kehykseen. 

Säätiiviin rungon ja ylärakenteen ikkunat on asennettava kiinteisiin puitteisiin, jotka 

on mekaanisesti kiinnitetty aluksen runkoon. 

Jos käytetään kumiprofiileja, on ikkunan kiinnitys varmistettava sisäänpainumisen 

estämiseksi. Tällöin lasin paksuutta on edellä olevan taulukon sarakkeiden 1 ja 2 

mukaan lisättävä 20 prosentilla. Jos ikkunan materiaali on muu kuin karkaistu lasi, 

on lasin paksuus korjattava suhteessa käytetyn materiaalin jäykkyyteen ja lujuu-

teen. 

Jos käytetään leveämpiä tai korkeampia ikkunoita kuin mitä taulukossa esitetään, 

on osoitettava samanarvoinen lujuus ja jäykkyys. 

8.4 Kotimaanliikenteen liikennealueella III liikennöivä alus  

Aluksen on oltava täyskannellinen ja sen on täytettävä lastiviivayleissopimuksen I 

liitteen 12 - 26 sääntöjen vaatimukset kuitenkin siten, että kynnysten, kehysten, 

ilmatorvien ja ilmaputkien vähimmäiskorkeudet ovat 75 prosenttia lastiviivayleisso-

pimuksen vastaavista arvoista. 

Lastiluukkujen lujuutta laskettaessa oletetaan kuormituksen olevan vähintään 10 

kN/m2. 

Aluksen varalaidan on oltava vähintään 200 millimetriä. Kannen korkeuden vesivii-

vasta keulassa on oltava vähintään 1200 millimetriä. Jos vaadittu keulakorkeus on 

saatu aikaan keulakorokkeella, on tämän ulotuttava 0,07L keulapystysuorasta pe-

rään päin ja oltava säätiiviillä päätylaipiolla varustettu. Parraslaidan yläreunan kor-

keuden vesiviivasta on oltava vähintään 1800 millimetriä 0,07L matkalla keulapys-

tysuorasta perään päin.   

9 Kansainvälisessä liikenteessä liikennöivän alle 24 metrin pituisen 

aluksen rakennetta ja varalaitaa koskevat vaatimukset 

Aluksen on oltava täyskannellinen ja sen on täytettävä lastiviivayleissopimuksen I 

liitteen 12 - 26 sääntöjen vaatimukset. Lastiluukkujen lujuutta laskettaessa olete-

taan kuormituksen olevan vähintään 15 kN/m2. 

Aluksen varalaita lasketaan lastiviivayleissopimuksen I liitteen 29 - 40 sääntöjen 

mukaan, ja niitä sovellettaessa käytetään I liitteen 28 säännön taulukon varalaitana 

arvoa 200 millimetriä. 
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10 Voimaantulo 

Tämä määräys tulee voimaan 15 päivänä tammikuuta 2020. 

Tällä määräyksellä kumotaan Liikenteen turvallisuusviraston määräys aluksen lasti-

viivasta ja varalaidasta (TRAFI/9317/03.04.01.00/2012). 
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Liite 1 Esimerkkejä lastimerkistä 

 

 
 

Aluksella on ainoastaan kotimaanliikenteen lastimerkki. 

 

 

 
 

 

Aluksella on kotimaanliikenteen lastimerkki ja kansainvälinen lastimerkki. 
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