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Toistaiseksi

Säädösperusta

Vesiliikennelaki (782/2019) 29 § ja 108 §
Määräyksen vastaisen toiminnan seuraamuksista säädetään:

Vesiliikennelaki 8 luku

Täytäntöönpantava EU-lainsäädäntö:

Muutostiedot:

Tällä määräyksellä kumotaan Liikenne- ja viestintäviraston määräys vesikulkuneuvojen varusteista ja merkkikuvioista (TRAFICOM/67433/03.04.01.00/2020).
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1

Soveltamisala
Tätä määräystä sovelletaan vesiliikennelaissa (782/2019) tarkoitettuihin vesikulkuneuvoihin, ei kuitenkaan vesilentokoneisiin.
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Määritelmät
Tässä määräyksessä tarkoitetaan:
1) akkreditointi- ja markkinavalvonta-asetuksella tuotteiden kaupan pitämiseen liittyvää akkreditointia ja markkinavalvontaa koskevista vaatimuksista ja neuvoston
asetuksen (ETY) N:o 339/93 kumoamisesta annettua Euroopan parlamentin ja
neuvoston asetusta (EY) N:o 765/2008;
2) laivavarustedirektiivillä laivavarusteista ja neuvoston direktiivin 96/98/EY kumoamisesta annettua Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviä 2014/90/EU.
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Vesikulkuneuvojen varusteiden tekniset vaatimukset
Vesiliikennelain 108 §:n 1 momentin 1 kohdassa tarkoitetulla hyväksytyllä pelastusliivillä, kelluntapukineella tai pelastuspuvulla tarkoitetaan sellaista pelastusliiviä, kelluntapukinetta tai pelastuspukua:
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1) jossa on akkreditointi- ja markkinavalvonta-asetuksen mukainen CE-merkintä;
2) jossa on laivavarustedirektiivin mukainen ruorimerkki; tai
3) joka täyttää kansainvälisen moottoriveneliiton (Union Internationale Motonautique) kilpailukäyttöön tarkoitetuille pelastusliiveille asettamat vaatimukset.
Vesiliikennelain 108 §:n 1 momentin 4 kohdassa tarkoitetun sammuttimen on oltava
EN3-standardin mukainen ja teholuokaltaan vähintään 8A68B.
Vesikulkuneuvoon asennettavassa merkkilyhdyssä on oltava laivavarustedirektiivin
mukainen ruorimerkki tai sen on oltava Suomen merenkulkuviranomaisen hyväksymä.
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Pituudeltaan alle 20 metrin vesikulkuneuvon merkkikuviot
Pituudeltaan alle 20 metrin vesikulkuneuvossa käytettävien merkkikuvioiden pienimmän halkaisijan ja niiden välisen pystysuoran etäisyyden on oltava vähintään seuraavan taulukon mukainen:
Vesikulkuneuvon pituus
alle 20 metriä, mutta vähintään 12 metriä
alle 12 metriä
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Kuvion pienin halkaisija
450 millimetriä
300 millimetriä

Merkkikuvioiden pienin
pystysuora etäisyys
0,075 x vesikulkuneuvon
pituus metreinä
0,075 x vesikulkuneuvon
pituus metreinä

Voimaantulo
Tämä määräys tulee voimaan 4 päivänä heinäkuuta 2020.
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ylijohtaja, pääjohtajan sijainen
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