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 YLEISTÄ 

 

 Määräyksen tarkoitus 

  

Tällä määräyksellä Liikenne- ja viestintävirasto antaa aluksen teknisestä turvallisuudesta ja 

turvallisesta käytöstä annetun lain (1686/2009; jäljempänä alusturvallisuuslaki)  
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1) 23 §:n 1 momentissa tarkoitettuja tarkempia teknisiä määräyksiä ammattiveneelle kysei-

sen lain 5 §:ssä säädettyjen yleisten turvallisuusvaatimusten täyttämiseksi ja alusturvalli-

suuden kannalta riittävän tason varmistamiseksi; 

2) 23 a §:n 3 momentissa tarkoitetut tarkemmat määräykset ammattiveneen vaatimustenmu-

kaisuuden arvioinnista ja siinä käytettävistä menettelyistä; ja 

3) 28 a §:n 2 momentissa tarkoitetut tarkemmat tekniset määräykset ammattiveneen raken-

teellisista vaatimuksista, varalaidasta ja sen laskemisesta sekä ammattiveneen lastimerkin 

mitoista, sijainnista ja merkitsemistavasta. 

 

 Määritelmät 

 

Tässä määräyksessä tarkoitetaan:  

 

1) suunnitteluluokilla A, B, C ja D huviveneiden turvallisuutta ja päästövaatimuksia koskevan 

määräyksen liitteeseen 1 sisältyviä suunnitteluluokkia A, B, C ja D vastaavia suunnittelu-

luokkia; 

2) ilmoitetulla laitoksella huviveneiden turvallisuudesta ja päästövaatimuksista annetun lain 

(1712/2015) 4 luvussa tarkoitettua ilmoitettua laitosta tai vastaavaa toisen Euroopan unio-

nin jäsenvaltion tai Euroopan talousalueeseen kuuluvan valtion viranomaisten nimeämää 

ilmoitettua laitosta; ja 

3) vaatimustenmukaisuudella sitä, että ammattivene on siihen sovellettavien määräyksen liit-

teen vaatimusten tai hyväksytyn luokituslaitoksen sääntöjen tai hyväksytyn luokituslaitok-

sen standardien vaatimusten mukainen. 

 

Lisäksi tässä määräyksessä noudatetaan aluksen teknisestä turvallisuudesta ja turvallisesta 

käytöstä annetun lain 2 §:n määritelmiä. 

 

 Soveltamisala 

 

Tätä määräystä sovelletaan ammattiveneisiin. 

 

Tätä määräystä ei sovelleta kantosiipialuksiin eikä maaefektialuksiin. 

 

 TURVALLISUUSVAATIMUKSET 

 

 Rakenne  

 

Ammattiveneen on oltava suunniteltu ja rakennettu siten, että se täyttää vakavuutensa ja kel-

luvuutensa, rakenteensa, propulsionsa ja ohjailunsa ja muiden turvallisuusnäkökohtien sekä 

mahdollisten käyttötarkoitukseensa soveltuvien erityisominaisuuksien osalta tämän määräyk-

sen liitteen vaatimukset tai hyväksytyn luokituslaitoksen säännöt tai hyväksytyn luokituslaitok-

sen standardit sellaisina kun ne ovat aluksen rakentamissopimuksen allekirjoituspäivänä. 

 

Ammattiveneen suunnittelussa ja rakentamisessa huomioitavista työturvallisuuteen liittyvistä 

vaatimuksista säädetään laivaväen työ- ja asuinympäristöstä sekä ruokahuollosta aluksella an-

netussa laissa (395/2012) ja sen nojalla annetuissa asetuksissa. 
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Ammattiveneen suunnittelussa ja rakentamisessa huomioitavista ympäristönsuojeluun liitty-

vistä vaatimuksista säädetään merenkulun ympäristönsuojelulaissa (1672/2009) ja sen nojalla 

annetuissa asetuksissa. 

 

Ammattiveneen ylläpitoon ja korjauksiin sovelletaan, mitä alusten runkorakenteita koskevassa 

määräyksessä määrätään alusten ylläpidosta ja korjauksista. 

 

 Vaatimustenmukaisuuden arviointimenettelyt 

 

Ammattiveneen valmistaja tarkastuttaa ammattiveneen suunnittelun ja rakenteen vaatimus-

tenmukaisuuden ilmoitetulla laitoksella tai hyväksytyllä luokituslaitoksella. 

 

Vaatimustenmukaisuuden arvioinnin on oltava sellainen, että vaatimustenmukaisuuden arvi-

ointimenettelyssä jokainen alus tarkastetaan erikseen siinäkin tapauksessa, että se valmiste-

taan sarjatuotannossa.  
 

Ilmoitetun laitoksen suorittamasta vaatimustenmukaisuuden arvioinnista on toimitettava Lii-

kenne- ja viestintävirastolle tarkastusraportti, jonka sisällöstä on tarkempia määräyksiä tämän 

määräyksen liitteessä. 

 

 Varusteet 

 

Ammattiveneen varusteista määrätään alusten hengenpelastuslaitteita, alusten radiolaitteita ja 

alusten navigointilaitteita ja -järjestelmiä koskevissa määräyksissä. Jos ammattiveneellä on 

erityisominaisuus ”ilmatyynyalus” tai ”hydrokopteri”, siihen sovelletaan kuitenkin alusten hen-

genpelastuslaitteita ja alusten radiolaitteita koskevissa määräyksissä ilmatyynyalukselle ja 

alusten navigointilaitteita ja -järjestelmiä koskevassa määräyksessä ammattiveneelle asetet-

tuja vaatimuksia.  

 

 Katsastukset  

 

Ammattiveneen katsastuksista säädetään alusturvallisuuslain 6 luvussa ja annetaan tarkempia 

määräyksiä alusten katsastuksia koskevassa määräyksessä. 

 

Ammattiveneeksi soveltuu rakenteeltaan alus, jolla on Liikenne- ja viestintäviraston myöntämä 

ammattiveneen todistuskirja tai vaihtoehtoisesti hyväksytyn luokituslaitoksen myöntämä todis-

tuskirja, jolla osoitetaan, että ammattivene täyttää hyväksytyn luokituslaitoksen sääntöjen tai 

standardien vaatimukset. 

 

Suunnitteluluokan A ammattivene soveltuu rakenteeltaan kaikille liikennealueille, suunnittelu-

luokan B ammattivene korkeintaan itämerenliikenteeseen, suunnitteluluokan C ammattivene 

kotimaan liikennealueille I ja II ja suunnitteluluokan D ammattivene kotimaan liikennealueelle 

I. 

 

 Todistuskirja 

 

Ammattiveneen todistuskirjasta säädetään alusturvallisuuslain 23 a §:ssä. 
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 VOIMAANTULO 

 

Tämä määräys tulee voimaan 7 lokakuuta 2020. 

 

Ammattiveneen todistuskirjat, jotka on myönnetty ennen tämän määräyksen voimaantulopäi-

vää Pohjoismaisen venenormiston perusteella, pysyvät voimassa ja vastaavat tämän määräyk-

sen perusteella myönnettyjä todistuskirjoja. 

 

 

 

Kirsi Karlamaa 

pääjohtaja 

 

 

Jarkko Saarimäki 

ylijohtaja 
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 JOHDANTO JA YLEISET SOVELTAMISPERIAATTEET 

 

 Tarkoitus 

 

Tässä liitteessä asetettujen vaatimusten avulla on tarkoitus varmistaa ammattiveneiden (jäl-

jempänä alus) turvallisuus ja ympäristöystävällisyys. 

 

 Aluksen pituus 

 

Alusten pituudesta säädetään alusturvallisuuslain 2 §:n 27 kohdassa.  

Tässä liitteessä olevissa kaavoissa suurin pituus on runkorakenteen kiinteiden osien suurin pi-

tuus (LH) standardin ISO 8666 mukaisesti. 
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 Alustyypit 

 

Määräykset koskevat ensisijaisesti pinta-aluksia, joilla on oma propulsiokoneisto. Määräyksiä 

voidaan soveltuvin osin soveltaa myös pinta-aluksiin, joilla ei ole omaa propulsiokoneistoa 

(proomut yms.).  

 

 Muuttujat 

 

Tässä liitteessä käytetään taulukossa 1 määriteltyjä muuttujia. Osa liitteessä käytettävistä 

muuttujista on määritelty kaavojen yhteydessä ja 8.3 kohdassa. 

 

Taulukko 1  Liitteessä käytettävät muuttujat 

Muut-

tuja 
Yksikkö Määritelmä 

LC1 - Lastitilanne ”Kevyt käyttötilanne” 

LC2 - Lastitilanne ”Suurin kuormitus, lähtötilanne” 

LC3 - Lastitilanne ”Suurin kuormitus, saapumistilanne” 

LH m Rungon pituus 

LWL m Vesiviivan pituus lastitilanteessa LC2 

BH m Rungon leveys 

BWL m 

Vesiviivan leveys lastitilanteessa LC2;  

monirunkoisessa aluksessa runkojen vesiviivojen leveyksien 
summa 

 

 Erityisominaisuudet 

 

Tässä kohdassa luetellut erityisominaisuudet mahdollistavat sen, että aluksella suoritetaan eri-

tyistehtäviä, että alus on itseoikaiseva tai että alus kestää yhden vesitiiviin osaston täyttymi-

sen vedellä kaatumatta tai uppoamatta.  

 

 Lastin kuljetus 

 

Tämä erityisominaisuus koskee alusta, jonka hyötykuorma ylittää (2,5∙LWL∙BWL)1,5 kg. Lastin 

käsittelyyn, sen jakaumaan ja kiinnitykseen kiinnitetään erityistä huomiota. Vakavuuden on 

oltava lastin määrään ja tyyppiin nähden riittävä. 

 

 Hinaus 

 

Tämä erityisominaisuus koskee alusta, joka hinaa kelluvaa tavaraa tai muita aluksia. Erityistä 

huomiota kiinnitetään vakavuuteen. 
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 Öljyntorjunta 

 

Tämä erityisominaisuus koskee alusta, jonka tehtävänä on mereen tai rantaan joutuneen öljyn 

kerääminen ja/tai öljyn kuljetus rantaan tai muihin aluksiin. Aluksen on pystyttävä operoimaan 

ympäristössä, jossa esiintyy räjähtäviä kaasuja. Erityistä huomiota kiinnitetään myös kansitur-

vallisuuteen sekä paloturvallisuuteen. 

 

 Itseoikaisevuus 

 

Tämä erityisominaisuus koskee alusta, jolla on positiivinen vakavuus kaikilla kallistuskulmilla 

välillä 0–180° molempiin suuntiin kallistettaessa kaikissa lastitilanteissa (LC1, LC2 ja LC3). Ko-

neiden ja laitteiden järjestelyjen on oltava sellaiset, että alus on käyttökunnossa oikaisun jäl-

keen.  

 

 Uppoamattomuus yhden osaston vaurioituessa 

 

Tämä erityisominaisuus koskee alusta, joka kestää yhden vesitiiviin osaston täyttymisen kaa-

tumatta tai uppoamatta. 

 

 Talvimerenkulku 

 

Tämä erityisominaisuus koskee alusta, joka pystyy operoimaan jäässä ja alle 0 °C:n lämpöti-

lassa. Rakenteen lisäksi huomiota kiinnitetään rungon muotoon, peräsimeen ja propulsiojärjes-

telmään. Lisäksi vakavuuden arvioinnissa on oletettava, että aluksen rakenteisiin kertyy jäätä. 

 

 Kansinosturi 

 

Tämä erityisominaisuus koskee alusta, jolla on kansinosturi. Huomiota kiinnitetään nosturin 

kiinnitykseen sekä vakavuuteen käytettäessä nosturia. 

 

 Ilmatyynyalus 

 

Tämä erityisominaisuus koskee ilmatyynyalusta, jonka työntövoimana on ilmapotkuri ja joka 

liikkuu ilmapatsaan kannattamana joko osittain tai kokonaan. Erityistä huomiota kiinnitetään 

aluksen käyttämiseen ilmatyyny-moodissa ja henkilöturvallisuuteen.  

 

 Hydrokopteri 

 

Tämä erityisominaisuus koskee hydrokopteria, jonka työntövoimana on ilmapotkuri ja joka ei 

ole ilmatyynyalus. Erityistä huomiota kiinnitetään aluksen käyttämiseen talviolosuhteissa ja 

henkilöturvallisuuteen.  
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 YLEISET VAATIMUKSET 

 

  Suunnittelua ja rakennetta koskevat yleiset vaatimukset 

 

Aluksen on täytettävä huviveneiden turvallisuutta ja päästövaatimuksia koskevan määräyksen 

(jäljempänä huvivenemääräys) liitteeseen 1 sisältyviä olennaisia vaatimuksia vastaavat vaati-

mukset lukuun ottamatta huvivenemääräyksen liitteessä 1 olevan A osan 2.1 kohtaa (Vesikul-

kuneuvon merkintäjärjestelmä), 2.2 kohtaa (Vesikulkuneuvon valmistajan kilpi), 2.5 kohtaa 

(Omistajan käsikirja), 5.1.5 kohtaa (Ilman kuljettajaa toimiva vesiskootteri), B osaa (Mootto-

rien pakokaasupäästöjä koskevat olennaiset vaatimukset) ja C osaa.  

Huvivenemääräyksen vaatimuksista poiketen sisämoottoreissa ei kuitenkaan sallita bensiiniä 

käyttövoimana. 

Aluksen katsotaan täyttävän edellä mainitut olennaisia vaatimuksia vastaavat vaatimukset, jos 

se on näiden vaatimusten osalta huvivenettä koskevien yhdenmukaistettujen standardien, joi-

den viitetiedot on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä, tai niiden osien mukainen 

2.2, 2.3, 2.4 ja 2.5 kohdissa määrätyin poikkeuksin ja lisäyksin. Yhdenmukaistetuilla standar-

deilla tarkoitetaan rakentamissopimuksen allekirjoituspäivänä voimassa olevia yhdenmukais-

tettuja standardeja. 

Mahdollisten aluksen käyttötarkoitukseen soveltuvien erityisominaisuuksien vaatimukset asete-

taan tässä liitteessä kunkin erityisominaisuuden kohdalla.  

Tämän liitteen vaatimusten täyttämiseksi voidaan käyttää myös vaihtoehtoisia ratkaisuja tai 

sellaisia ratkaisuja, joita standardeissa tai liitteen kohdalla ei ole käsitelty, jos tällä tavoin saa-

vutetaan ainakin vastaava turvallisuustaso kuin standardien tai liitteen mukaisia ratkaisuja 

käytettäessä saavutettaisiin. Tällaiset ratkaisut on kuvattava riittävällä tarkkuudella tarkastus-

raportissa.  

Aluksen suunnittelussa ja rakentamisessa on huomioitava myös sitä mahdollisesti koskevat lai-

vaväen työ- ja asuinympäristöstä sekä ruokahuollosta aluksella annetussa laissa ja sen nojalla 

annetuissa asetuksissa asetetut vaatimukset, jotka joiltakin osin poikkeavat standardien tai 

niiden osien vaatimuksista tai ovat sellaisia, joita standardeissa tai niiden osissa ei ole mai-

nittu. Siltä osin kuin yhdenmukaistetut standardit tai niiden osat poikkeavat alukselle kysei-

sessä laissa tai kyseisissä asetuksissa asetetuista vaatimuksista alukseen sovelletaan maini-

tussa laissa tai mainituissa asetuksissa asetettuja vaatimuksia. 

Lisäksi aluksen suunnittelussa ja rakentamisessa on huomioitava sitä koskevat merenkulun 

ympäristönsuojelulaissa ja sen nojalla annetuissa asetuksissa asetetut vaatimukset. 

Liikenne- ja viestintävirasto antaa pyydettäessä tässä liitteessä mainituista englanninkielisistä 

standardeista, joita ei ole julkaistu suomen ja ruotsin kielellä, tietoja suomen ja ruotsin kie-

lellä. 

 

 Suunnitteluluokan A tai B aluksen vakavuus 

 

Aluksen vakavuutta koskevista yhdenmukaistetuista standardeista poiketen aluksen vakavuus-

laajuuden, eli kallistuma-alueen, jolla oikaiseva momenttivarsi on positiivinen, on oltava mo-

lempiin suuntiin kallistettaessa vähintään 60° suunnitteluluokassa B ja vähintään 90° suunnit-

teluluokassa A. Tämän vaatimuksen on täytyttävä kaikissa lastitilanteissa (LC1, LC2 ja LC3) ja 

vakavuuslaajuus on esitettävä vakavuuslaskelmissa GZ-käyränä.  
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Suunnitteluluokkien A ja B aluksissa on oltava vakavuuskirja, jossa kuvataan tai esitetään ai-

nakin 

 vakavuuskriteereiden täyttyminen kaikissa lastitilanteissa; 

 vuotokulma; 

 tiedot kiinteiden tankkien tilavuuksista, painopisteiden sijainnista ja vapaiden nestepin-

tojen aiheuttamista korjauksista; 

 muut mahdolliset tiedot ja rajoitukset, jotka saattavat vaikuttaa lastin sijoittamiseen; ja 

 mahdollisiin erityisominaisuuksiin liittyvät vaatimukset ja rajoitukset, jotka saattavat 

vaikuttaa aluksen vakavuuteen. 

 

 Aluksen pilssiveden pinnankorkeuden hälytys 

 

Aluksen pilssiveden poistamista koskevista yhdenmukaistetuista standardeista poiketen kan-

nellisten alusten koneistotiloihin, jotka saattavat täyttyä vedellä, on asennettava pilssiveden 

pinnankorkeuden hälytys sopivaan paikkaan riittävän aikaisen varoituksen varmistamiseksi. 

 

 Aluksen hätäpoistumistiet 

 

Aluksen hätäpoistumisteiden suunnittelussa ja rakentamisessa on huomioitava aluksen käyttö-

tarkoitukseen ja suunnitteluluokkaan liittyvät riskit. Erityisesti sellaisissa suunnitteluluokkien A 

ja B aluksissa, joilla ei ole erityisominaisuutta ”itseoikaisevuus”, hätäpoistumistiet voi olla tar-

peen suunnitella ja rakentaa siten, että niiden turvallisuustaso on korkeampi kuin yhdenmu-

kaistettujen standardien mukainen turvallisuustaso.  

 

 Aluksen ankkurivarustus 

 

Ankkuripaino (mANC) lasketaan perinteisille ankkurityypeille seuraavalla kaavalla: 

 

𝑚𝐴𝑁𝐶 = 𝑘𝐹𝐻(3 ∙ 𝐴𝑥 +
𝑚𝐿𝐶𝐷

2000
) [kg],  (2.1)   

 

jossa AX [m2] on aluksen poikkipinta-ala edestä päin lastivesiviivan yläpuolella kansirakenteen 

poikkipinta-ala mukaan lukien ja kFH on kerroin, joka on 1,0 suunnitteluluokassa A, 0,9 suun-

nitteluluokassa B, 0,7 suunnitteluluokassa C ja 0,5 suunnitteluluokassa D. Ankkuripainon on 

oltava vähintään 6 kg. 

 

Käytettäessä High Holding Power -ankkuria (HHP-ankkuri) ankkuripainosta saa vähentää 25 % 

ja käytettäessä Super High Holding Power -ankkuria (SHHP-ankkuri) ankkuripainosta saa vä-

hentää 50 %. Vaadittua ankkuripainoa on kasvatettava 10 %, jos se jaetaan kahdelle ankku-

rille.  

 

Jokaisen ankkurin on oltava varustettu ankkuriköydellä, ankkuriliinalla ja/tai -kettingillä, jotka 

muodostavat ankkurilinjan. Ankkurilinjan pituuden on oltava vähintään nelinkertainen aluksen 

runkopituuteen nähden ja murtolujuuden on oltava 80-90 % kiinnityspisteen murtolujuudesta.  

 

Ainakin yhdellä ankkurilla on oltava lyhyt ankkurikettinki, jonka pituus on vähintään 85 % 

aluksen runkopituudesta. Lyhyttä ankkurikettinkiä ei vaadita, jos ankkurilinja muodostuu aluk-

sen ankkurointiin tarkoitetusta painoköydestä.  
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Ankkurin painaessa vähintään 20 kg aluksessa on oltava nostokoneisto, jolla ankkuri voidaan 

nostaa ja laskea. 

 

 Aluksen tunnistetiedot 

 

Aluksen on oltava tunnistettavissa sellaisen tunnusnumeron, telakkanumeron tai muun pysy-

vän runkomerkinnän perusteella, joka on yhdistettävissä aluksen dokumentaatioon ja rapor-

tointiin. 

 Rakentaminen 

 

Aluksessa on käytettävä laatuvarmistettuja materiaaleja ja valmistusmenetelmiä. Metalliraken-

teiden hitsaajilla on oltava standardin ISO 9606 tai vastaavan standardin mukainen hitsausto-

distus.  

 

 Erityisominaisuuden saaminen 

 

Aluksen erityisominaisuuksista määrätään 3–11 kohdissa. Jotta alus saa tietyn erityisominai-

suuden, sen on täytettävä kyseisessä kohdassa kyseisen erityisominaisuuden saamiseksi ase-

tetut vaatimukset. 

 

 Dokumentointi 

 

Valmistajan on toimitettava ilmoitetulle laitokselle ilmoitetun laitoksen edellyttämät tekniset 

asiakirjat, joilla ilmoitettu laitos voi todentaa, että alus täyttää sitä koskevat tämän liitteen 

vaatimukset. Erityisominaisuuksien osalta on jäljempänä 3–11 kohdissa mainittu kunkin eri-

tyisominaisuuden omat dokumentointivaatimukset. Lisäksi ilmoitetulla laitoksella voi olla tar-

kempia vaatimuksia dokumentoinnista.  

 

  Raportointi 

 

Arvioinnin tulokset esitetään tarkastusraportissa, jonka arvioinnin tekijä varmentaa allekirjoi-

tuksellaan. Tarkastusraporttiin on sisällyttävä ainakin seuraavat tiedot: 

 raportin nimi ja aluksen tunnistetiedot; 

 luettelo niistä piirustuksista, testipöytäkirjoista, laskelmista ja muista asiakirjoista, joi-

hin raportissa viitataan; 

 tehtyjen tarkastusten, kokeiden ja laskelmien lähtötiedot, käytetyt menetelmät sekä tu-

lokset ja mahdolliset vaihtoehtoiset ratkaisut ja mahdolliset sellaiset ratkaisut, joita 

standardeissa tai liitteen erityisominaisuuksien kohdalla ei ole käsitelty. 

 

Tarkastusraporttiin on sisällyttävä lausunto, jossa on vähintään seuraavat tiedot: 

 valmistajan ja tilaajan tiedot;  

 aluksen tiedot, joihin sisältyvät 

 aluksen tunnistetiedot; 

 aluksen päämitat ja valmistusmateriaali; 

 runkoa koskevat tiedot; 

 kansirakenne; 

 suunnitteluluokka (A, B, C tai D); 

 mahdolliset erityisominaisuudet ja niihin liittyvät rajoitukset; 
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 suurin henkilömäärä; 

 suurin sallittu kuorma; 

 valmistajan ilmoittama suurin sallittu moottoriteho; 

 kevytpaino ja suurin paino; 

 varalaidan korkeus;   

 propulsiokoneiden lukumäärä ja teho ja 

 propulsiotyyppi; 

 kuvaus noudatetusta vaatimustenmukaisuuden arviointimenettelystä; 

 luettelo kokonaan tai osittain noudatetuista standardeista, säännöistä ja ohjeista, joita 

on sovellettu; 

 kuvaus mahdollisista vaihtoehtoisista ratkaisuista ja mahdollisista sellaisista ratkai-

suista, joita standardeissa tai liitteen erityisominaisuuksien kohdalla ei ole käsitelty, 

mukaan lukien kuvaus siitä, miten vastaava turvallisuustaso on saavutettu;  

 toteamus siitä, että alus täyttää määräyksen vaatimukset ja – jos tämä on tarpeen – 

millä varaumilla se täyttää määräyksen vaatimukset, ja 

 mahdolliset aluksen käyttöä rajoittavat asiat. 

 

 

 ERITYISOMINAISUUS ”LASTIN KULJETUS” 

 

 Soveltaminen 

 

Aluksella, joka on suunniteltu ja rakennettu kuljettamaan hyötykuormaa, joka ylittää (2,5∙ LWL 

∙BWL)1,5 kg, on oltava erityisominaisuus ”lastin kuljetus”. 

 

 Dokumentointi 

 

Erityisominaisuuden todentamiseksi edellytetään seuraava dokumentointi: 

 piirustus, josta ilmenee lastikansien järjestely (esim. yleisjärjestelypiirustus); ja 

 vakavuuslaskelmat, joissa on huomioitava lastin siirtymisen vaikutus.  

 

 Vaatimukset 

 

 Yleisjärjestelyyn liittyvät asiat 

 

Kansijärjestelyn on mahdollistettava halutun lastin määrän ja tyypin turvallinen käsittely ja 

kuljettaminen suunnitteluluokkaa vastaavissa olosuhteissa. Lasti on pystyttävä kuljettamaan 

niin, että  

 ylilyövää vettä ei kerry kannelle epäsuotuisan viippauksen takia; 

 lasti ei tuki valuma-aukkoja; 

 näkyvyysvaatimukset voidaan täyttää; ja 

 tärkeät paikat ja toiminnot, kuten konetilat, hätäohjaus, ankkuri-, kiinnitys- ja hinaus-

varustus, palosammutuskalusto ja hengenpelastusvälineet, ovat saavutettavissa ja toi-

mintakunnossa. 

 

 Lastikannen lujuus 
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Lastikannen lujuus on arvioitava vähintään 15 kPa mitoituspaineella huomioiden suunnittelu-

luokan mukaiset olosuhteet ja paikallinen lujuus. 

 

 Lastimerkki 

 

Alus, jolle annetaan erityisominaisuus ”Lastin kuljetus”, on varustettava lastimerkillä aluksen 

molemmin puolin keskilaivan kohdalla. Lastimerkin on oltava kuvan 1 mukainen ja sen yläreu-

nan sijainnin on vastattava aluksen syväystä täyskuormatilanteessa makeassa vedessä. 

 

 

 Lastimerkki 

 

 Lastin jakauma 

 

Lastin jakauman on vakavuuslaskelmissa vastattava todellisia käyttötilanteita huomioiden 

3.3.1 kohdassa esitetyt periaatteet. Ellei lastin tyyppi ole tarkemmin tiedossa, on oletettava, 

että lastin tiheys on 2 t/m3 ja että se on tasaisesti jaettu lastikansille. Lastin korkeudeksi ei 

kuitenkaan saa olettaa pienempää arvoa kuin 0,3 metriä. 

 

 Lastin kiinnittäminen 

 

Lastille tarkoitetuilla kansilla on oltava kiinnityspisteet tms. lastin kiinnittämistä varten. 

 

 Vakavuus lastin siirtyessä 

 

Laitakuormatarkastelussa on oletettava, että koko lasti siirtyy aluksen poikittaissuunnassa 

BCD/4 verran, missä BCD [m] on kyseisen lastikannen suurin leveys. Jos kansijärjestely estää 

tehokkaasti näin suuren siirtymisen, pienempi siirtyminen voidaan sallia.  

 

 Vakavuus eri lastityypeillä 

 

Lastitiloissa olevan kuivalastin sekä kiinteän tai nestemäisen irtolastin vaikutus vakavuuteen 

on arvioitava lastin kallistavan momentin perusteella. 

 

 Nostolaitteet 

 

Jos aluksella on kansinosturi, sillä on oltava myös 9 kohdassa tarkoitettu erityisominaisuus 

”kansinosturi”. Muiden nostolaitteiden, kuten muun muassa vinssien, osalta on arvioitava nii-

den vaikutus aluksen vakavuuteen ja mahdolliset muut riskit. 

Täyskuormatilannetta vastaava syväys makeassa vedessä 

2
5
 

300 
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 ERITYISOMINAISUUS ”HINAUS” 

 

 Soveltaminen 

 

Hinaustehtäviä suorittavalla aluksella (jäljempänä hinaaja) tarkoitetaan alusta, joka on suunni-

teltu ja rakennettu hinaamaan muita aluksia, puutavaralauttoja tai muita esineitä hinauskaa-

pelin avulla ja joka on hinausta varten varustettu hinauskoukulla, vinssillä, pollarilla tai vastaa-

valla järjestelmällä ja jonka propulsiokoneiston teho on suurempi kuin 150 kW. 

Hinaajalla on oltava erityisominaisuus ”hinaus”. 

 

 Dokumentointi 

 

Erityisominaisuuden todentamiseksi edellytetään seuraava dokumentointi: 

 vakavuuslaskelmat, joissa on otettu huomioon hinauksesta aiheutuva kallistusmo-

mentti; ja 

 piirustus, koepöytäkirja tai selvitys, jolla voidaan osoittaa, että hinauskaapeli voidaan 

irrottaa täydellä kuormalla. 

 

 Vakavuusvaatimukset 

 

Tarkastettaessa hinaajan vakavuutta piirretään vakavuusarvioinnissa saadulle epäedullisim-

malle lastitilanteelle oikaisevan momenttivarren GZ [m] käyrä ja kallistavan momenttivarren 

käyrä samaan diagrammiin. Tällöin pinta-alan, joka muodostuu kallistavan momenttivarren 

käyrän yläpuolelle oikaisevan ja kallistavan momenttivarren käyrän väliin, on oltava vähintään 

0,01 metriradiaania laskettuna 40°:n kallistuskulmaan asti tai vuotokulmaan asti, jos vuoto-

kulma on pienempi kuin 40°. 

 

 Kallistava momenttivarsi 

 

Kallistava momenttivarsi k [m] lasketaan seuraavan kaavan mukaan: 

 

𝑘 =
0,07𝐶∙𝑇∙(ℎ∙cos ф−0,8𝑟∙sin ф+0,5𝑑)

∆
 [m], (4.1) 

jossa C = 4 ∙ x / LWL; max 1,0; x [m] on hinauspisteen vaakasuora etäisyys peräluotiviivasta, d 

[m] on aluksen keskisyväys, h [m] on hinauspisteen korkeus vesiviivasta, T [kN] on staattinen 
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paaluvetovoima, ф [°] on kallistuskulma, r [m] on hinauskaaren säde ja Δ [t] on uppouma ky-

seessä olevassa lastitilanteessa. Jos säde vaihtelee, käytetään etäisyyttä koukun vaikutuspis-

teestä veneen keskilinjaan, kun veto on suunnattu suoraan sivulle. 

Hinaajien, jotka hinaavat omaa propulsiokoneistoaan käyttäviä aluksia tai toimivat yhdessä 

muiden hinaajien kanssa, vakavuus on arvioitava suhteessa toisen aluksen kehittämään hi-

nausvoimaan. 

 

 Hinauskaapeli 

 

Hinauskaapeli on pystyttävä irrottamaan nopeasti täydellä kuormalla. 

Hinauskoukku, vinssi, pollari tai vastaava järjestelmä on mitoitettava aluksen suurimman paa-

luvetovoiman perusteella ja käyttäen varmuuskerrointa 5 suhteessa käytettyjen materiaalien 

murtolujuuteen. 

 

 Näkyvyys ohjauspaikalta 

 

Ohjauspaikalta on oltava esteetön näkyvyys hinauskoukulle, vinssille, pollarille tai vastaavalle 

järjestelmälle. 

 

 

 ERITYISOMINAISUUS ”ÖLJYNTORJUNTA” 

 

 Soveltaminen 

 

Vähintään 15 metrin pituisella aluksella, joka on suunniteltu, rakennettu tai muunnettu kerää-

mään, käsittelemään, varastoimaan tai kuljettamaan öljyä öljyvahingon yhteydessä, on oltava 

erityisominaisuus ”öljyntorjunta”. Erityisominaisuutta voidaan soveltaa tarvittaessa myös alle 

15 metrin pituisiin aluksiin. 

Määräykset koskevat ainoastaan öljynkeräysoperaatioita, joissa ei esiinny herkästi räjähtäviä 

kaasuja. Tämän katsotaan olevan tilanne, jossa leimahduspiste öljyvahinkoalueella on vähin-

tään 60 °C (suljetun astian menetelmä). 

 

 Dokumentointi 

 

Erityisominaisuuden todentamiseksi edellytetään seuraava dokumentointi: 

 yleisjärjestelypiirustus, johon on merkitty vaaralliset ja turvalliset alueet; ja 

 muut piirustukset ja selvitykset, joilla osoitetaan 5.3–5.10 kohtien vaatimusten täytty-

minen. 
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 Vaaralliset ja turvalliset alueet 

 

 Vaaralliset alueet 

 

Vaarallisiksi alueiksi määritellään alueet, joille herkästi syttyvät tai räjähtävät kaasut voivat 

kerääntyä. Näitä ovat 

 kerätylle öljylle tarkoitetut säiliöt; 

 lastipumpputilat; 

 kuivatankit ja muut tilat, jotka ovat kerätylle öljylle tarkoitettujen säiliöiden vieressä; 

 kannella olevat avoimet tilat, joihin kerätty öljy voi valua; 

 kansitilat kolmen metrin säteellä kannella olevaan tilaan johtavasta aukosta;  

 kansitilat kolmen metrin säteellä säiliöiden, pumpputilojen ja kuivatankkien tuuletus-

aukoista ja luukuista;  

 suljetut tai puoliavoimet tilat, jotka sisältävät lastinkäsittelyputkistoja; 

 tilat, joissa ei ole ylipainetuuletusta ja joihin voidaan kulkea suoraan vaaralliselta alu-

eelta tai joista on aukkoja vaarallisille alueille; ja 

 mikä tahansa aluksen ulkopuolella oleva alue, jolla on saastuttavaa öljyä (ts. veden pin-

nalla olevaa öljyä). 

 

 Turvalliset alueet 

 

Muita kuin edellä mainittuja alueita pidetään turvallisina alueina. 

 

 Ulkopinnoilla käytettävät materiaalit 

 

Kaikkien ulkopintojen on oltava palamatonta materiaalia, kuten terästä tai alumiinia. 

 

 Vaarallisten ja turvallisten alueiden eristäminen 

 

Vaaralliset ja turvalliset alueet on eristettävä toisistaan niin hyvin kuin se on mahdollista. 

 

 Kerätyn öljyn säiliöt 

 

 Järjestely 

 

Jos kerättyä öljyä varastoidaan aluksessa, siinä on oltava tähän tarkoitukseen suunnitellut säi-

liöt. Kerätyn öljyn säiliöt eivät saa sijaita kone- tai asuintiloissa. Säiliöt on voitava erottaa 

edellä mainituista tiloista kuivatankeilla, muuhun tarkoitukseen käytettävillä tankeilla tai muilla 

kuivilla tiloilla kuin asuintiloilla. 

 

 Säiliöiden aukot 

 

Kaikki säiliöiden aukot (täyttö-, ilma- ja peilausputket, luukut jne.) on sijoitettava avoimelle 

kannelle. 
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 Tuuletus 

 

Tuuletusaukkojen on sijaittava vähintään viiden metrin etäisyydellä asuin- tai konetilaan johta-

vista aukoista sekä sertifioimattomista sähkölaitteista. Tuuletusaukot on varustettava liekki-

suojalla. 

 

 Pumppujärjestelmät 

 

Kerättyä öljyä on käsiteltävä siihen varatun pumppu- ja putkistojärjestelmän avulla. 

 

 Koneasennukset 

 

 Järjestelyt 

 

Dieselmoottoreita, mukaan lukien niiden pakoputkistot, tai muita laitteita, jotka voivat aiheut-

taa syttymisvaaran, ei saa asentaa vaarallisille alueille. 

 

 Jäähdytysjärjestelmä 

 

Propulsiokoneiston jäähdytysjärjestelmät on suunniteltava siten, että ne toimivat öljyllä saas-

tuneessa vedessä. Tämä voidaan saavuttaa esim. pohjatankeilla tai kauhajärjestelmällä, joka 

ulottuu öljykerroksen läpi puhtaaseen veteen. Jos asennetaan pohjatankit, on kiinnitettävä eri-

tyistä huomiota öljykalvosta aiheutuvaan lämmönjohtumisen heikentymiseen. Kauhajärjestel-

mät on suojattava riittävästi vedessä olevista esineistä aiheutuvilta iskuilta. 

 

 Pakoputkistot 

 

Kuivien pakoputkien päät on varustettava liekinsammuttimin. 

 

 Sisätilojen tuuletus 

 

Vaarallisten ja turvallisten alueiden on oltava toisistaan riippumattomia. Tuuletuksen sisäänot-

tojen on oltava turvallisilla alueilla. 

Asuintilojen sisäänpääsyistä vähintään yhden on oltava turvallisella alueella. Ovet ja muut si-

säänpääsyaukot, jotka yhdistävät turvallisia ja vaarallisia alueita, on pidettävä suljettuina öl-

jynkeräyksen aikana. 

 

 Kaasun havaitseminen 

 

Aluksessa on oltava vähintään yksi laite, jolla voidaan havaita räjähdysvaaralliset kaasut. 
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 Sähkölaitteet 

 

 Sertifioidut sähkölaitteet 

 

Vaarallisella alueella sijaitsevien sähkölaitteiden, kuten muun muassa sähköisten pilssipump-

pujen, on oltava kipinäsuojattuja ja CE-merkittyjä.  

 

 Sertifioimattomat sähkölaitteet 

 

Vaarallisella alueella sijaitsevat sähkölaitteet on pystyttävä kytkemään irti turvalliselta alueelta 

käsin öljynkeräyksen aikana. Nämä laitteet eivät saa olla mitään seuraavista: 

 kulkuvalot; 

 pilssipumput; ja 

 muut aluksen turvalliselle käytölle tarpeelliset laitteet. 

 

 Öljynkeräyslaitteet 

 

Öljynkeräyslaitteiden sähkönsyötön on mahdollisuuksien mukaan oltava kiinteästi asennettu. 

Kiinteästi asennettujen ja irrotettavien öljynkeräys- ja pumppauslaitteiden sekä erillisten virta-

lähteiden on täytettävä koneistolle ja sähkölaitteille asetetut vaatimukset.  

 ERITYISOMINAISUUS ”ITSEOIKAISEVUUS” 

 

 Soveltaminen 

 

Erityisominaisuutta sovelletaan alukseen, joka suunnitellaan ja rakennetaan olemaan itseoikai-

seva käännyttyään täysin ylösalaisin.  

 

 Dokumentointi 

 

Erityisominaisuuden todentamiseksi edellytetään seuraava dokumentointi: 

 vakavuuslaskelmat, joissa on otettu huomioon 6.3 kohdan vaatimukset;  

 propulsiokoneen valmistajan vakuutus siitä, että kone kestää käännöksen vaurioitu-

matta; ja 

 selvitys aluksessa olevista painavista esineistä ja niiden kiinnittämisestä. 

 

 Vakavuus  

 

Oikaisevan momenttivarren on oltava positiivinen kaikilla kallistuskulmilla välillä 0–180° mo-

lempiin suuntiin kallistettaessa. Tämän vaatimuksen on täytyttävä kaikissa lastitilanteissa 

(LC1, LC2 ja LC3). 
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 Propulsiokone ja sen järjestelmät 

 

Jos propulsiokone ei pysty toimimaan silloin, kun se on ylösalaisin, siinä on oltava järjestelmä, 

joka pysäyttää koneen automaattisesti, jos alus kaatuu. 

Veden sisäänpääsy on estettävä siinä määrin, ettei se vaaranna aluksen vakavuutta tai laittei-

den toimintakuntoa. Kulussa auki olevat aukot, kuten koneen ilmanottoaukot ja tuuletusaukot, 

on varustettava automaattisilla sulkulaitteilla. 

 

 Ylärakenteiden lujuus 

 

Rungon mitoituskuormien lisäksi on huomioitava tilanne, jossa alus on ylösalaisin ja yläraken-

teet ovat veden alla. Ylärakenteet on mitoitettava suurimmalle hydrostaattiselle paineelle, joka 

esiintyy kyseisessä kohdassa aluksen kallistuessa välillä 0–180°. Paine on määritettävä ta-

pauskohtaisesti vakavuuslaskelmien avulla. 

 

 Painavat laitteet ja esineet 

 

Aluksen kallistuessa välillä 0–180° kaikkien laitteiden ja varusteiden on pysyttävä paikoillaan. 

Kaikille yli 10 kg:aa painaville varusteille on oltava tarkoitusta varten sopivat kiinnikkeet tai 

vastaava järjestely, jonka avulla ne pysyvät paikoillaan. 

 

 

 Istumapaikat 

 

Istumapaikoilla on huomioitava aluksen ympärikääntyminen. Istumapaikoilla on oltava turva-

vyöt. 

 

 Toimintakyky kaatumisen ja oikaisun jälkeen 

 

Aluksen on oltava kaatumisen ja oikaisun jälkeen täysin toimintakykyinen pois lukien mahdolli-

sesti vaurioituneet antennit ja muut vastaavat ulkona sijaitsevat helposti vaurioituvat laitteet. 

 

 

 ERITYISOMINAISUUS ”UPPOAMATTOMUUS YHDEN OSASTON VAURIOITUESSA” 

 

 Soveltaminen 

 

Erityisominaisuutta sovelletaan alukseen, joka suunnitellaan ja rakennetaan kestämään yhden 

vesitiiviin osaston täyttymisen kaatumatta tai uppoamatta. 
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 Dokumentointi 

 

Erityisominaisuuden todentamiseksi edellytetään seuraava dokumentointi:  

 piirustukset, joista selviää: 

 vesitiivis osastointi; 

 vesitiiviiden laipioiden rakenne mukaan luettuina vesitiiviit ovet ja läpiviennit; 

 vesitiiviisiin osastoihin johtavien aukkojen sijainnit ja niiden sulkulaitteet; ja 

 mahdolliset muut vuodonhallintajärjestelyt; 

 vuotovakavuuslaskelmat, joista ilmenevät: 

 kuvaus vesitiiviistä laskentarungosta; 

 kevytpainon massa ja painopisteen sijainti; 

 lastitilanteet (normaalisti samat lastitilanteet kuin ehjän aluksen vakavuuslaskel-

missa); 

 vuototilanteiden kuvaus; 

 vakavuus ja kellumisasennot tasapainotilanteissa vuodon jälkeen kaikille lasti- ja 

vuototilanteille; ja 

 saavutettujen arvojen vertailu kriteereihin. 

 

 Määritelmät 

 

 Yleistä 

 

Käsitteellä ”uppoamattomuus yhden osaston vaurioituessa” tarkoitetaan sitä, että aluksen ve-

sitiivis osastointi on sellainen, että alus kestää minkä tahansa osaston täyttymisen kaatumatta 

tai uppoamatta ja vuoto ei etene muihin osastoihin. 

 

 Osasto 

 

Osasto on vesitiivein laipioin rajoitettu tila, jonka pituus ylittää vaurion pituuden vähimmäisar-

von 0,1 ∙ LWL. 

 Laipiokansi 

 

Laipiokansi on ylin kansi tai muu vesitiivis pinta, johon vesitiiviit laipiot ulottuvat. 

 

 Upporaja (”margin line”) 

 

Upporaja on (teoreettinen) viiva, joka kulkee pitkin aluksen kylkeä 76 mm laipiokannen yläpin-

nan alapuolella. 

 

 Täyttyvyys (permeabiliteetti) 

 

Täyttyvyydellä tarkoitetaan sitä, kuinka suuri osa vesitiiviin osaston tilavuudesta voi täyttyä 

vedellä. On huomioitava, että tilan tilavuus lasketaan mallattuna tilavuutena upporajaan asti. 
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Normaalisti käytetään taulukon 2 mukaisia arvoja, mutta haluttaessa vuotovakavuuslaskel-

missa käytettävä täyttyvyys saadaan määrittää myös tilassa sijaitsevien vettä syrjäyttävien 

osien tilavuuksien perusteella. 

 

 Alkutilanne  

 

Alkutilanne on aluksen lastitilanne aluksen ollessa ehjä. Aluksien, jotka saavat myös erityis-

ominaisuuden ”Talvimerenkulku”, osalta alkutilanteessa huomioidaan lastin lisäksi kansille ja 

ylärakenteisiin kertyvä jää 8.7.11 kohdan mukaisesti. 

 

 Vauriotilanne 

 

Vauriotilanne on tilanne, jossa osa aluksen vesitiiviistä tiloista on vaurioituneita. 

 

 Vesitiiviit ovet ja luukut 

 

Vesitiiviiden ovien ja luukkujen on oltava dokumentoidusti vesitiiviitä. Ovi on voitava avata ja 

sulkea molemmilta puolilta. Prototyyppi ovesta tai luukusta on testattava vesipaineella, joka 

voi esiintyä, kun kyseinen osasto tai sen viereiset osastot ovat täyttyneet vedellä. Sulkulait-

teen on kestettävä asiaankuuluva hydrostaattinen paine molemmilta puolilta. 

 

 Aluksen osastointi 

 

Aluksen osastoinnin on täytettävä seuraavat vaatimukset: 

 aluksen on oltava jaettu vesitiiviisiin osastoihin ensisijaisesti poikittaislaipioilla, jotka 

ulottuvat ylöspäin laipiokanteen asti osastolta toiselle tapahtuvan vuodon estämiseksi; 

 aluksessa on oltava törmäyslaipio;  

 vesitiiviiden laipioiden on oltava mahdollisimman suorat; 

 vesitiiviissä laipioissa aukkojen määrä ja koko on rajoitettava minimiin ja aukoissa on 

oltava vesitiiviit sulkulaitteet;  

 laipion läpi menevien sähkökaapeleiden ym. läpivientien on oltava mitoitettu kestämään 

hydrostaattista painetta, joka voi esiintyä kyseisessä sijoituspaikassa. Vesitiiviin laipion 

läpi johdettuja putki- tai vastaavia läpivientejä, joilla on avoin aukko molemmissa osas-

toissa, ei sallita; 

 laipiokannessa olevien aukkojen, kuten kulkuportaiden ja luukkujen, on oltava suojat-

tuja säätiiviillä sulkulaitteilla, jotka kestävät ajoittaisen veteen painumisen vuotamatta. 

Jos tällaiset aukot sijaitsevat säätiiviin ylärakenteen sisällä, aukon kohdalla ei vaadita 

sulkulaitetta, ellei sama ylärakenne suojaa myös toiseen osastoon johtavaa aukkoa. 

 

Lisäksi epäsymmetristä vesitiivistä osastointia tulisi välttää. Jos tarvitaan kallistuskulman ta-

sausta vuotoveden poikittaisjohtamisjärjestelyllä (”cross-flooding”), järjestelyn on oltava sel-

lainen, että se vaatii mahdollisimman vähän toimenpiteitä miehistöltä. 
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 Vuodon laajuus 

 

 Vaurion pituus 

 

Arvioitaessa aluksen sietokykyä vuodon jälkeen on huomioitava sekä laitavaurio että pohja-

vaurio. 

Vaurion pituudeksi on oletettava 0,1 ∙ LWL. Vaurion oletetaan rajoittuvan yhteen vesitiiviiseen 

osastoon, mutta jos jonkun osaston pituus on pienempi kuin 0,1 ∙ LWL, on vaurioon laskettava 

mukaan sitä seuraava(t) osasto(t) perään päin. 

 

 Pohjavaurio 

 

Vaurion leveys on yksirunkoaluksilla koko aluksen leveys tai pienempi leveys, jos tämä aiheut-

taa vaarallisemman vauriotilanteen. Katamaraaneilla vaurion oletetaan kohdistuvan vain toi-

seen runkoon. 

Vaurion pystysuuntaiseksi tunkeumaksi on oletettava 0,1 ∙ BH. Katamaraaneilla leveydestä saa 

vähentää holvin leveyden määritettäessä tunkeumaa. 

Katamaraanien siltarakenteen oletetaan vaurioituvan vain, jos kyseinen osa on täyskuormave-

siviivan alapuolella aluksen ollessa ehjä. 

 

 Laitavaurio 

 

Laitavaurion tunkeumaksi sivusuunnassa on oletettava 0,2 ∙ BH mitattuna sisäänpäin aluksen 

laidasta kohtisuoraan keskiviivaa vastaan täyskuormavesiviivan tasossa. Katamaraaneilla saa 

holvin leveyden vesiviivan tasossa vähentää aluksen leveydestä määritettäessä vaurion tun-

keumaa sivusuunnassa. Pystysuunnassa vaurion oletetaan ulottuvan perusviivasta ylös rajoi-

tuksetta. 

 

 Vaurioituneiden tilojen täyttyvyydet 

 

Vaurioituneiden tilojen täyttyvyyskertoimet on valittava taulukon 2 mukaan tai määritettävä 

laskennallisesti. Kertoimia sovelletaan sekä tilavuuksiin että vesiviivapinta-aloihin. 

 

 

 

Taulukko 2  Tilojen täyttyvyyskertoimet 

Tila Täyttyvyyskerroin 

Lastiruuma tai varasto 60 

Sisustus 95 

Konehuone 85 

Säiliöt 0 tai 95 1) 

Kuivalastitila 70 

Tilat ajoneuvoja varten 90 
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Tyhjät tilat 95 

1) Huonomman tuloksen antava huomioidaan 

 

 Kellumisasento vaurion jälkeen 

 

Missä tahansa 7.6 kohdan mukaisessa vauriotilanteessa ja kaikissa lastitilanteissa (LC1, LC2 ja 

LC3) aluksella on tasapainotilanteessa vuodon jälkeen tyynessä vedessä oltava riittävästi va-

rauppoumaa ja vakavuutta, jotta se täyttää seuraavat vaatimukset: 

 upporajan on oltava veden yläpuolella, lukuun ottamatta vaurioituneen osaston aluetta, 

jossa sallitaan upporajan painuminen veden alle; 

 varalaita avoimiin aukkoihin, joiden kautta vuoto voi edetä ehjiin osastoihin, on oltava 

vähintään 300 mm; 

 varalaita säätiiviillä sulkulaitteilla varustettuihin aukkoihin on oltava positiivinen ehjissä 

osastoissa; 

 aluksen kallistus- ja/tai viippauskulman on oltava enintään 10°; 

 pelastuslauttojen kohdalla on oltava positiivinen varalaita; 

 oleellisten pelastusvälineiden, hätäradioiden, mahdollisten sähkölähteiden ja kuulutus-

laitteiden, joita tarvitaan evakuoinnin ohjaamiseen, on oltava käyttökunnossa. 

 

 Kallistava momentti 

 

Määritettäessä oikaisevan momenttivarren käyrä 7.10 kohdan arviointia varten on huomioitava 

laitakuormamomentin tai tuulimomentin – sen, kumpi näistä on suurempi – vaikutus alukseen. 

 

 Laitakuormamomentti 

 

Laitakuormamomentti on kallistusmomentti, joka syntyy, kun kaikki henkilöt kerääntyvät toi-

selle sivulle. Henkilöiden siirtymisestä aiheutuvan kallistusmomentin on oltava sama kuin laita-

kuormatarkastelussa kuitenkin niin, ettei kansikuorman siirtymistä tarvitse huomioida. 

 

 Tuulimomentti 

 

Tuulimomentti on tuulen aiheuttama momentti, joka on laskettava kuten arvioitaessa ehjän 

aluksen vakavuutta sivutuulessa ja -aallokossa. 

 

 

 Vaihtoehto upporajan käytölle 

 

Jos aluksen vesitiiviit tilat ovat sellaiset, että laipiokansi on vaikea määrittää tai että sitä ei ole 

tarkoituksenmukaista käyttää, kellumisasento tasapainotilanteessa vuodon jälkeen on arvioi-

tava seuraavasti: 

Tasapainotilanteessa vuodon jälkeen vesiviivan yläpuolelle jäävän vesitiiviin rungon tilavuuden 

VR on oltava vähintään seuraavan kaavan mukainen: 
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𝑉𝑅 = 0,5 ∙ 𝐿𝐻 − 2,5  [m3] (7.1) 

 

Aluksen on muilta osin täytettävä kellumisasentoa koskevat 7.8 kohdassa asetetut vaatimuk-

set. 

 

 Vakavuus vaurion jälkeen 

 

Vakavuuden on täytettävä vuodon ja mahdollisen vastatäyttymisen jälkeen seuraavat vaati-

mukset: 

 vakavuuslaajuuden on oltava vähintään 15°; 

 oikaiseva momenttivarsi ei saa olla pienempi kuin 0,10 metriä; ja 

 oikaisevan momenttivarren käyrän alapuolisen pinta-alan on oltava vähintään 0,015 

metriradiaania mitattuna tasapainokulmasta pienimpään seuraavista kallistuskulmista: 

 kallistuskulma, jolla vuoto ehjään osastoon tapahtuu; tai 

 22° mitattuna pystyasennosta. 

 

Arvioinnissa on oletettava, että kallistusmomentti, joka on suurempi 7.9.1 tai 7.9.2 kohtien 

momenteista, vaikuttaa alukseen. 

 

 

 ERITYISOMINAISUUS ”TALVIMERENKULKU” 

 

 Soveltaminen 

 

Aluksella, joka on suunniteltu ja rakennettu hyväksyttäväksi talviliikenteeseen rajoitetuissa 

jääolosuhteissa, on oltava erityisominaisuus ”talvimerenkulku”. Tarkoituksena on varmistaa 

tällaisten alusten rungon ja ulokkeiden riittävä lujuus. Lisäksi huomioidaan eräitä muita talvi-

merenkulkuun liittyviä vaatimuksia. Tässä kohdassa ei oteta kantaa aluksen suorituskykyyn 

jäänmurtamistehtävissä.   

Rajoitetuilla jääolosuhteilla tarkoitetaan tässä enintään 20 cm:n paksuista kiintojäätä.  

 

 Dokumentointi 

 

Erityisominaisuuden todentamiseksi edellytetään seuraava dokumentointi:  

 piirustus rungon ja vedenalaisten ulokkeiden geometriasta (linjapiirustus); 

 piirustukset rakenteesta jäävyöhykkeellä; 

 laskelmat jääkuormasta ja rakenteen lujuudesta; 

 piirustus potkuriakselilinjasta; 

 piirustus peräsimestä; 

 piirustus jäähdytysvesijärjestelmästä; 

 piirustus jäävyöhykkeellä sijaitsevista sulkulaitteista; ja 

 piirustus pakokaasulinjasta. 
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 Muuttujat 

 

Tässä kohdassa käytetään taulukossa 1 määriteltyjen muuttujien lisäksi taulukossa 3 määritel-

tyjä muuttujia. Osa kohdassa käytettävistä muuttujista on määritelty kaavojen yhteydessä. 

 

Taulukko 3  Kohdassa käytettävät muuttujat 

Muut-

tuja 
Yksikkö Määritelmä 

h mm Jään paksuus 

 aste (°) Vesiviivakulma pituuslinjaan nähden 

 aste (°) Kaarikulma pystylinjaan nähden 

Pi MPa Jääpaine 

F kN/m Jään viivakuorma per metriä kosketuspintaa 

Flm kN/m 
Jään viivakuorma per metriä kosketuspintaa korjattuna up-
poumalle 

b mm Paneelin lyhyemmän sivun leveys 

s mm Kaarijako 

lu mm Jäykisteen jänneväli 

D MPa Suunnittelujännitys 

mLDC kg 
Uppouman massa täydellä kuormalla lähtötilanteessa (lastiti-
lanteessa LC2) 

ca – Jääkuorman korjauskerroin  

 

  

 Määritelmät 

 

 Jääolosuhteet 

 

Arvio tehdään aluksen jäissäkulkukyvyn suhteen jonkun seuraavan tapauksen mukaan: 

 Mitoitustaso 1. Enintään 5 cm:n paksuinen tasainen jää;  

 Mitoitustaso 2. Enintään 10 cm:n paksuinen tasainen jää; tai 

 Mitoitustaso 3. Enintään 20 cm:n paksuinen tasainen jää. 

 

 Jäävyöhyke 

 

Jäävyöhykkeellä tarkoitetaan laidoituksen aluetta, joka ulottuu keulan ja lastivesiviivan leik-

kauskohdasta perään jään paksuuden h lastivesiviivan yläpuolelle sekä h + 100 mm kevyen 

vesiviivan alapuolelle.  

Jäävyöhyke käsittää edellä mainitun alueen lisäksi: 

 keulan ja lastivesiviivan leikkauskohdasta 0,3 · LWL pitkällä alueella h + 100 mm lastive-

siviivasta ylöspäin; 

 uppouma-aluksissa koko pohjan 0,2 · LWL pitkällä alueella lastivesiviivan keulanpuolei-

sesta päästä laskien;  
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 liukuvissa aluksissa koko pohjan 0,6 · LWL pitkällä alueella lastivesiviivan keulanpuolei-

sesta päästä laskien ja palteen; ja 

 lastivesiviivan alapuolisella alueella palteeseen ja peräpeilin alakulmaan ulottuvan alu-

een.  

 

Jäämitoitetun laidoituslevyn päittäissaumat eivät saa muodostaa alle 135°:n kulmia jääkent-

tään nähden ylimenoalueilla. 

Jäävyöhykkeen rajat ja laidoituslevyn viistetyt ylimenoalueet on esitetty kuvassa 2. 

 

 
 

 Jäävyöhykkeen rajat uppouma-aluksissa 

 

 Jääkaari 

 

Jääkaari on jäävyöhykkeellä sijaitseva jäykiste, joka siirtää jääkuormat jäästringereihin poikit-

taiskaaritetussa rakenteessa tai kehyskaariin pitkittäiskaaritetussa rakenteessa. 

 

 Jäästringeri 

 

Jäästringeri on jäävyöhykkeen ala- ja/tai yläreunassa sijaitseva likimain vaakasuora pääjäy-

kiste, jonka tehtävänä on tukea jääkaaria niiden ylä- ja/tai alapäissä.  

 

 Yleiset vaatimukset 

 

 Runkotyyppi 

 

Mitoitustason 2 tai 3 aluksen edellytetään olevan runkotyypiltään uppouma-alus tai puoli-

liukuva alus. Mitoitustason 1 alus saa olla vaihtoehtoisesti runkotyypiltään liukuva alus. 
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 Rungon muoto ja ulokkeet 

 

Keularangan kaltevuus saa olla vaakasuuntaan nähden jäävyöhykkeen alueella enintään 60°. 

Jotta alus pystyy peruuttamaan jäässä, peräpeilin tai -rangan kaltevuus saa niin ikään olla 

enintään 60°.  

Ohjailukyvyn varmistamiseksi mitoitustason 3 aluksissa lastivesiviivan leveyden on kavennut-

tava vesiviivan taaimmaisessa neljänneksessä. 

Vedenalaisten ulokkeiden on kestettävä jään murtamisen yhteydessä syntyneet jäälohkareet. 

Sivupotkuritunneli ja vedenoton läpiviennit on suojattava ritilällä. 

 

 Propulsiojärjestelmä ja jäähdytysjärjestelmä 

 

Mitoitustason 2 ja 3 alusten propulsiojärjestelmän on oltava 8.7.7 ja 8.7.8 kohdan vaatimukset 

täyttävä avopotkurijärjestelmä. Mitoitustason 1 aluksissa sallitaan vesisuihkupropulsio. 

Mitoitustason 1 aluksissa hyväksytään kaksi ritilöillä varustettua jäähdytysveden läpivientiä 

jäävyöhykkeen alapuolella omilla raakavesisuodattimilla. Mitoitustasojen 2 ja 3 aluksissa on 

oltava suljetun kierron runkojäähdytystankit tai raakavesikaivo, johon johdetaan myös poisto-

vesi. Raakavesisuodattimet on asennettava siten, että jäämurskan poistaminen koneen käy-

dessä on mahdollista yhdestä suodattimesta kerrallaan. 

 

 Nopeus mitoituslaskelmissa 

 

Aluksen nopeudeksi jääkentässä ajettaessa on mitoituslaskelmissa rajoitettu 2 m/s (4 solmua).  

 

 Rungon materiaali 

 

Määräykset pätevät teräsrunkoihin kaikkien mitoitustasojen aluksissa. Mitoitustason 1 tai 2 

aluksissa määräyksiä saa soveltaa alumiinirunkoihin. Mitoitustason 1 aluksissa sallitaan myös 

lujitemuovi rungon materiaalina kuitenkin sillä rajoituksella, että kerroslevyrakennetta ei hy-

väksytä vedenalaisissa osissa mukaan lukien jäävyöhykkeen lastivesiviivan yläpuolinen osa. 

 

 Jääkuorma 

 

 Jääkuorman luonne 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Jääkuorman oletetaan olevan viivakuorma, joka vaikuttaa pitkin aluksen jäävyöhykettä. Aluk-

sen edetessä jääkentässä jää murtuu osittain murskautumalla puristuksessa ja osittain taivu-

tuksen seurauksena.  

Aluksen laidoituksen kanssa kosketuksessa olevan jääreunan aiheuttaman jääkuorman olete-

taan vaikuttavan pitkittäissuunnassa täydellä paineella 0,6 metrin pituudella, jonka jälkeen 

paine alenee jääkentän murtuessa. Jääpaineen määrittämiseksi kuormituskorkeudeksi olete-

taan jääkentän paksuus. 

Jääkuormaa rajoittaa joissakin tapauksissa myös aluksen uppouma aluksen noustessa jään 

päälle kosketuspinnan varassa. 
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Peräsimeen ja potkuriin oletetaan osuvan murrettua jäätä muttei ehjää jäätä. 

Jääkuormien oletetaan olevan riippuvaisia seuraavista tekijöistä: 

 vesiviivakulma pituuslinjaan nähden ; 

 kaarikulma pystylinjaan nähden ; 

 jään paksuus h; 

 jään taivutuslujuus ; 

 aluksen nopeus v. 

 

Kulmien  ja  määrittely selviää kuvasta 3. Jään taivutuslujuuden oletetaan olevan 500 kPa. 

Sekä vesiviivakulman että kaarikulman vaihteluvälit ovat 20°-40°. Jos kaarikulma on pienempi 

kuin 20°, laskelmissa on käytettävä arvoa 20°, ja vastaavasti jos kaarikulma ylittää 40°, las-

kelmissa on käytettävä arvoa 40°. 

 

 

 

 

 

 Vesiviivakulma pituuslinjaan nähden ja kaarikulma pystylinjaan nähden 

 

 

 Jääkuorma kosketuspinnan pituusyksikköä kohti 

 

Jääkuorma kosketuspinnan pituusyksikköä kohti on määritettävä kuvassa 4 olevien käyrien 

avulla.  
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 Jääkuorma/metri kosketuspintaa. F jään paksuuksille 5 cm, 10 cm ja 20 cm.  

 

On huomattava, että kaavoissa käytetään jään paksuudelle millimetrejä. 

 

Jääkuorma tarkasteltavaa metriä kohden on pienin seuraavista: 

𝐹𝑙𝑚 = 𝑚𝑖𝑛 (𝐹𝑚𝑎𝑥 =
0,003∙𝑚𝐿𝐷𝐶

𝑐𝑜𝑠 𝛼 sin 𝛽0
     ;     𝐹) [kN] 

(8.1) 

 

 Jääkuorman korjaus kosketuspinnan pituuden perusteella 

 

Jääkuorma korjataan kosketuspinnan pituuden perusteella seuraavan kaavan mukaan: 

𝑐𝑎 = √
600

𝑙𝑎
  (max 1,0; min 0,35), 

(8.2) 

 

jossa la määritetään taulukon 4 mukaan: 

 

 

Taulukko 4  Jääkuorman korjaus 
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Rakenne Kaarijärjes-

telmä 

la [mm] 

Laidoitus poikittainen b  

pitkittäinen  1,7∙ b 

Jääkaaret poikittainen s 

pitkittäinen jänneväli, lu 

Jäästringerit - jänneväli laipioiden tai 

vastaavien primääriraken-

teiden välillä, lu 

 

 

 Jääpaine 

 

Jääpaine, jota tarvitaan jäävyöhykkeen paneelien mitoitukseen, lasketaan viivakuorman Flm 

perusteella seuraavasti: 

𝑃𝑖 =
𝑐𝑎∙𝐹𝑙𝑚

ℎ
 [MPa] (8.3) 

 

 

  Rakenne 

 

 Rakenneratkaisut jäävyöhykkeellä 

 

Rakenteen jäävyöhykkeellä oletetaan olevan joko poikittain tai pitkittäin jäykistetty laidoitusra-

kenne. Poikittaiskaaritetussa rakenteessa sekundäärijäykisteet ovat jäävyöhykkeen alueella 

aluksen vesiviivaan nähden likimain poikittain asetetut jääkaaret, joita pitkin kuormat siirtyvät 

kaarten ala- ja yläpäissä oleviin jäästringereihin tai vastaavaan rakenteeseen (esim. kansi). 

Pitkittäiskaaritetussa rakenteessa jäävyöhykkeen sekundäärijäykisteet ovat vastaavasti liki-

main vaakasuunnassa (ks. kuva 5). 
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§ 

 Poikittais- ja pitkittäiskaaritettu jäävyöhyke 

 

 Vahvistetut alueet 

 

Jäävahvistus käsittää seuraavat vahvistetut rakenneosat: 

 keula; 

 köli; 

 terävät palteet; 

 laidoitus jäävyöhykkeellä; 

 jäykisteet jäävyöhykkeellä; 

 potkuriakseli; 

 merivaihde; ja 

 peräsin ja ohjausjärjestelmä.  

 

 Köli ja keula 

 

Köli ja keularanka keulasta keskikaarelle on vahvistettava kestämään vähintään jäävyöhyk-

keen yläreunan tasalle määriteltyjä jääkuormia. Tämän katsotaan täyttyvän, jos kölin tai keu-

larangan profiilin taivutusvastus on vähintään kaavan 8.4 mukainen.  

𝑆𝑀𝐾  =  𝑓0 · 𝑚𝐿𝐷𝐶 · 𝐿𝐻/𝜎𝐷 [cm3], (8.4) 

 

jossa 

f0 = 0,10 mitoitustasossa 1 

f0 = 0,11 mitoitustasossa 2 

f0 = 0,12 mitoitustasossa 3   

D = suunnittelujännitys, MPa: 

D = y metalleille (y = myötöraja) 

D = UF/3 lujitemuoville (UF = taivutusmurtolujuus) 
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Määritettäessä kölin tai keularangan profiilin taivutusvastusta laidoituksen tehollisen laipan saa 

laskea seuraavasti: 

lujitemuoville 20 · t,  

alumiinille 60 · t,  

teräkselle 80 · t,  

joissa t (mm) on laminaatin tai metallin paksuus.  

Lujitemuoviveneissä on oltava keularauta jäävyöhykkeellä.  

Lujitemuoviveneen vahvistettujen alueiden pienimmälle sallitulle lujitemäärälle on käytettävä 

kerrointa 1,5 yhdenmukaistetun standardin vaatimuksiin nähden.  

 

 Terävät palteet 

 

Terävän palteen jäävyöhykkeen alueella on täytettävä kaavan 8.5 taivutusvastusvaatimus kul-

man puolittajan suunnassa huomioiden tehollinen laippa 8.7.3 kohdan mukaan 

 

𝑆𝑀 =
𝐹𝑙𝑚∙𝑐𝑎∙ 𝑙𝑢

2

11∙𝜎𝐷
10−3 [cm3], 

jossa 

lu on terävän palteen jänneväli poikittaisjäykisteisiin nähden, laskennallisesti 

korkeintaan 2000 mm. 

(8.5) 

 

 Laidoitus 

 

8.7.5.1 Poikittaiskaaritettu laidoitus 

 

Poikittaiskaaritetun laidoituksen paksuusvaatimus lasketaan seuraavan kaavan mukaan: 

 

𝑡 = 0,667 ∙ 𝑏√
0,75∙𝑓1∙𝑃𝑖

𝜎𝐷
+ 𝑡𝐶  [mm],  

(8.6) 

 

jossa 

𝑓1 = 1,3 −
4,2

(ℎ
𝑏⁄ +1,8)

2 ,   f1 ≤1,0,  (8.7) 

     

ja jossa 

D = suunnittelujännitys, MPa: 

D = y metalleille (y = myötöraja) 

D = UF/3 lujitemuoville (UF = taivutusmurtolujuus) 

tC = kulumis- ja korroosiolisä: 

teräkselle koko jäävyöhykkeellä +1 mm 
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lujitemuoville keulassa 0,2 · LWL pituudelta +1 mm 

 

8.7.5.2 Pitkittäiskaaritettu laidoitus  

 

Pitkittäiskaaritetun laidoituksen paksuusvaatimus lasketaan seuraavan kaavan mukaan: 

𝑡 = 0,667 ∙ 𝑏√
𝑃𝑖

𝑓2∙𝜎𝐷
+ 𝑡𝐶 [mm],  

(8.8) 

 

jossa 

𝑓2 = 0,6 +
0,4
ℎ

𝑏⁄
  (8.9) 

 

Muut muuttujat ovat kuten kaavassa 8.6. 

 

 Jäykisteet 

 

8.7.6.1 Poikittaiskaaret 

 

Poikittaiskaaren taivutusvastuksen on oltava vähintään 

𝑆𝑀 =
𝐹𝑙𝑚∙𝑐𝑎∙𝑠∙𝑙𝑢

𝑚𝑡∙𝜎𝐷
10−3 [cm3], (8.10) 

 

jossa 

lu = poikittaiskaaren jänneväli 

mt = kaaren pään kiinnitysastetta huomioiva kerroin, joka on  

4, kun kaari on vapaasti tuettu 

6,8, kun kaari on jäykästi kiinnitetty 

D = sallittu jännitys, MPa: 

D = y metalleille (y = myötöraja) 

D = UF/3 lujitemuoville (UF = taivutusmurtolujuus) 

 

Uuman leikkauspinta-alan on oltava vähintään 

𝐴 =
1,2∙𝐹𝑙𝑚∙𝑐𝑎∙𝑠 

2∙𝜏𝐷
10−2 [cm2], (8.11) 

 

jossa 

D = suunnitteluleikkausjännitys, MPa:

D = y/√3 metalleille 

D = U/3 lujitemuoville (U = murtoleikkausjännitys laminaatin tasossa jäykisteen 

uumalle) 
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8.7.6.2 Pitkittäiskaaret  

 

Pitkittäiskaaren taivutusvastuksen on oltava vähintään 

 

𝑆𝑀 =
𝑓3∙𝐹𝑙𝑚∙𝑐𝑎∙ 𝑙𝑢

2

𝑚𝑠∙𝜎𝐷
10−3 [cm3], 

(8.12) 

 

jossa 

f3 = (1-0,2∙h/s) 

lu = pitkittäiskaaren jänneväli 

ms = 13, kun kyseessä on polvioihin päättyvä jatkuva kaari 

ms = 11, kun kyseessä on jatkuva kaari, jossa ei ole polvioita 

 

Uuman leikkauspinta-alan on oltava vähintään 

𝐴 =
2,16∙𝑓3∙𝐹𝑙𝑚∙𝑐𝑎∙𝑙𝑢 

2∙𝜏𝐷
10−2 [cm2], (8.13) 

 

jossa 

D = suunnitteluleikkausjännitys, MPa:

D = y/√3 metalleille 

D = U/3 lujitemuoville (U = murtoleikkausjännitys laminaatin tasossa jäykisteen 

uumalle) 

 

8.7.6.3 Jäästringerit 

 

Jäästringerit mitoitetaan kuten pitkittäiskaaret huomioiden jääkuorman korjauskerroin ca. 

Jäästringerien mitoituksessa lu on jäästringerin jänneväli primäärirakenteiden välillä, laskennal-

lisesti korkeintaan 2000 mm. Jäästringerien on oltava tuettuja sivuttain kiepsahdusta vastaan. 

 

 Potkuriakseli 

 

Potkuriakselin halkaisijan d [mm] on täytettävä konevalmistajan suositukset, mutta sen on ol-

tava vähintään kaavan 8.14 mukainen kerrottuna seuraavilla kertoimilla: 

 Mitoitustaso 1:  1,10 

 Mitoitustaso 2:  1,15 

 Mitoitustaso 3:  1,20 

 

𝑑 = 420 (
𝑃

𝑟∙𝜏𝑑
)

1
3
[mm], 

(8.14) 

 

jossa P [kW] on koneen suurin jatkuva teho standardin ISO 8665 mukaan, r [1/min] on potku-
rin kierrosluku minuutissa ja sallittu leikkausjännitys 𝜏𝑑 [MPa] otetaan taulukosta 5. 
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Taulukko 5  Potkuriakselien ja kannattimien materiaalitiedot 
Materiaali  Kemiallinen 

koostumus  
σy

a  
[MPa]  

σu
a  

[MPa]  

σD
a  

[MPa]  

𝜏𝑑 
[MPa]  

AISI 304  X5 Cr Ni 
18.9  

195  500  195  111  

AISI 316, 
316L  

X5 Cr Ni Mo 
17.2.2  

195  500  195  111  

AISI 329  
Ei kylmä-
työstetty  

X3 Cr Ni Mo 
N 27-5-2  

500  650  325  185  

AISI 329  
Kylmätyös-
tetty  

X3 Cr Ni Mo 
N 27-5-2  

780  900  450  256  

17-4 PH,  
F 16 PH  

X5 Cr Ni Cu 
Nb 16.4  

720  1000  500  285  

DX45, 
Uranusb  

X2 Cr Ni No 
N 22.5.3  

450  660  330  188  

E24/A  -  235  400  200  114  

E32-AH 32  -  315  470  235  133  

E36-AH 36  -  355  490  245  139  

Pronssi-Mn  -  245  510  245  139  

Pronssi-Ni-Al  -  390  740  370  210  

Monel 400  -  350  550  275  156  

Monel 500  -  690  960  480  273  

 

Taulukossa 5 𝜏𝑑= 0,57 σD
a, jossa  

σD
a = min(σy

a; 0,5σu
a)  

 

 Merivaihde 

 

Merivaihteen on oltava mitoitettu potkuriakselin päässä vaikuttavalle vääntömomentille huomi-

oiden seuraavat kertoimet aluksen propulsiomoottorin tehoon nähden: 

 mitoitustaso 1:  1,25; 

 mitoitustaso 2:  1,35; ja 

 mitoitustaso 3:  1,50. 

 

Merivaihteen mitoituksen on lisäksi perustuttava merivaihteen valmistajan jääajoa koskeviin 

suosituksiin. 

 

 Peräsin ja ohjausjärjestelmä 

 

Mitoitustasojen 2 ja 3 aluksissa peräsimen takana on oltava jääkynsi, joka murskaa jäätä myö-

törajan ylittymättä jään murskautumispaineella 5 MPa.  

Peräsinkoneen osat on mitoitettava kestämään peräsinvarren myötörajaa vastaavat kuormi-

tukset.  

Mitoitustasojen 2 ja 3 aluksiin on asennettava peräsinkulman rajoittimet. 

Peräsinakseli peräsimeen ja ohjaukseen liittyvine komponentteineen mitoitetaan siten, että pe-

räsimen suurimmalle hydrodynaamiselle voimalle uppoumanopeuksilla F1 käytetään seuraavia 

lisäkertoimia: 

 mitoitustaso 1:  1,50; 
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 mitoitustaso 2:  2,00; ja 

 mitoitustaso 3:  2,50. 

 

Peräsimen suurin hydrodynaaminen voima liukunopeuksilla F2 lasketaan aina vähintään 18 sol-

mun nopeudelle. 

Peräsinakselin mitoitusta koskevissa laskelmissa käytetään suurempaa edellä mainituista voi-

mista F1 ja F2. 

𝐹1 = 1300 ∙ 𝐿𝑊𝐿  ∙ 𝐴 [N], (8.15) 

 

𝐹2 = 465 ∙ (
ℎ𝑟

 2

𝐴
)

0,43

∙  𝑉𝑚𝑎𝑥  ∙ 𝐴 [N], 
(8.16) 

 

joissa A [m2] on peräsimen pinta-ala, hr [m] on peräsinevän korkeus ja Vmax [m/s] on suurin 

nopeus. 

 

 Sivuttaiskiihtyvyyksien huomioiminen 

 

Rakenteissa ja asennuksissa on huomioitava jääajossa esiintyvät sivuttaiskiihtyvyydet. 

 

 Jään kertyminen kansille ja ylärakenteisiin 

 

Kansille ja ylärakenteisiin kertyvän jään paino ja jakauma on huomioitava vakavuuslaskel-

missa.  

Jään painon ja jakauman oletetaan olevan seuraavat: 

 30 kg/m2 avoimille kansille ja näiden kansien päällä oleville rakenteille; 

 7,5 kg/m2 aluksen projisoidun sivuprofiilin pinta-alalle vesiviivan yläpuolelle molemmille 

puolille; 

 muille kuin edellä mainituille pinnoille kertyvä jää huomioidaan kasvattamalla projisoi-

dun sivuprofiilin pinta-alaa 5 % molemmin puolin. 

 

Rakenteiden on kestettävä jään poistaminen rikkoutumatta. Työkannen mitoituksen on perus-

tuttava vähintään 1 t/m2 kansikuormaan.    

 

 ERITYISOMINAISUUS ”KANSINOSTURI” 

 

 Soveltaminen 

 

Aluksella, jossa on koneellinen kansinosturi, on oltava erityisominaisuus ”kansinosturi”. 

Määräyksiä sovelletaan alukseen, joka nostaa taakkaa tyynessä vedessä tai pienessä aallo-

kossa, joka ei aiheuta aluksen keinuntaa. 
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 Dokumentointi 

 

Erityisominaisuuden todentamiseksi edellytetään seuraava dokumentointi: 

 piirustukset, koepöytäkirjat ja selvitykset, joilla osoitetaan 9.3 kohdan vaatimusten 

täyttyminen. 

 

  Ylikuorman esto 

 

 Rajoitus 

 

Kansinosturin on oltava järjestetty siten, että voidaan välttää liian suuria aluksen kallistuskul-

mia nosturin puomin pituuden ja kuorman epäsuotuisan yhdistelmän seurauksena. 

 

 Vakavuus 

 

Käytettäessä kansinosturia staattinen kallistuskulma ei saa ylittää 10°:ta millään kuorman ja 

puomin pituuden yhdistelmällä. 

Tällöin jäljellä olevan oikaisevan momenttivarren käyrän positiivisen osan pinta-alan on oltava 

vähintään 0,01 metriradiaania. 

Jos arviointi tehdään kokeellisesti, koe on suoritettava lyhyellä puomilla, joka on vaaka-asen-

nossa. Taakalla, joka vastaa haluttua suurinta nostomomenttia, kallistuskulma ei saa ylittää 

10°:ta. 

Tämän jälkeen taakan painoa on nostettava 20 %:lla. Tällä kuormalla ei saa olla havaittavissa 

vakavuuden menetystä eikä staattinen kallistuskulma saa ylittää 15°:ta. 

 

 Suurimmat sallitut nostokuormat 

 

Kansinosturissa olevan suurinta sallittua kuormaa koskevan merkinnän lisäksi on nosturiin 

merkittävä tarvittaessa sellaiset kuormat ja vastaavat puomin pituudet, jotka epäedullisim-

massa asennossa aiheuttavat 10°:n kallistuskulman eri nostosuunnissa.  

 

 Nostolaitteen kiinnityksen lujuus 

 

Nostolaitteen metallista rakennettu kiinnitys on mitoitettava siten, että varmuuskerroin on vä-

hintään 2 materiaalin myötölujuuteen ja 4 murtolujuuteen nähden. Esitetty varmuuskerroin ei 

koske nosturin mukana toimitettuja pultteja ym. tyyppihyväksyttyjä elementtejä. 

 

 

 ERITYISOMINAISUUS ”ILMATYYNYALUS” 

 

 Soveltaminen 
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Aluksella, jonka työntövoimana on ilmapotkuri ja joka liikkuu ilmapatsaan kannattamana joko 

osittain tai kokonaan, on oltava erityisominaisuus ”ilmatyynyalus”. 

 

 Dokumentointi 

 

Erityisominaisuuden todentamiseksi edellytetään seuraava dokumentointi: 

 piirustukset, koepöytäkirjat ja selvitykset, joilla osoitetaan 10.3–10.11 kohtien vaati-

musten täyttyminen. 

 

 Yleiset vaatimukset 

 

Jotta alus saa erityisominaisuuden ”ilmatyynyalus”, sen on täytettävä tämän liitteen 2 koh-

dassa asetetut vaatimukset soveltuvin osin ja huomioiden 10.4-10.11 kohdat. 

  

 Vakavuus ja kelluvuus 

 

Koska ilmatyynyaluksen vakavuus voi perustua ilmapatjaan, on aluksen vakavuus tarkistettava 

sekä ilmapatjalla että ilman ilmapatjaa. 

 

 Rakenne 

 

Rakenne mitoitetaan kuten suunnitteluluokan C moottorikäyttöisen uppouma-aluksen rakenne. 

Ikkunoiden on täytettävä suunnitteluluokan C aluksia koskevat lujuus- ja tiiviysvaatimukset. 

 

 Liikkuminen jäällä tai maalla 

 

 Liikkuminen sileällä jäällä 

 

Jos ilmatyynyalus on suunniteltu jäällä liikkumiseen, on varmistettava kokeellisesti tai laskel-

min, että aluksen vesitiivis kuori ei kulu puhki.   

 

 Jääuomien ylittäminen  

 

Jos ilmatyynyalus on suunniteltu jääuomien ylittämiseen, on varmistettava kokeellisesti tai las-

kelmin, että jääuomien epätasaisuus (jäälautat) ja kosketuspintojen vaurioituminen eivät vaa-

ranna aluksen rungon vesitiiviyttä.  

 

 Liikkuminen maalla 

 

Jos alus on suunniteltu myös maalla liikkumiseen, on varmistettava kokeellisesti tai laskelmin, 

että aluksen vesitiivis kuori ei kulu puhki. 
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 Propulsiokoneisto 

 

 Yleistä 

 

Propulsiokoneistoksi hyväksytään myös ilmailutarkoitukseen suunnitellut moottorit. Bensiini 

polttoaineena sallitaan sillä edellytyksellä, että moottori ei ole sisämoottori.  

 

 Jäähdytysjärjestelmä 

 

Jäähdytysjärjestelmän on oltava moottorivalmistajan hyväksymä. 

 

 Ilmapotkurin suojaus 

 

Ilmapotkuri on suojattava siten, että ihmiskehon osa ei voi olla kosketuksissa pyörivään potku-

riin aluksen sivulta tai aluksen kannelta käsin. 

Jos suoja on verkkomainen, sen on kestettävä 450 N:n ulkopuolinen voima mihin tahansa koh-

taan 100 x 100 mm:n alueelle ilman, että suojan toimivuus vaarantuu. 

Suojakaiteiden on kestettävä 1,8 kN:n voima mihin tahansa suuntaan murtumatta. 

Potkurin sivulla ja edessä alle 800 mm:n päässä olevasta suojasta ei saa mahtua läpi 50 mm 

halkaisijaltaan oleva profiili. Suojan aukkojen on oltava vähintään 150 mm:n etäisyydellä pot-

kurin pyyhkäisyalueelta. Tiivis läpäisemätön suoja saa olla lähempänä potkurin pyyhkäisyalu-

etta (esim. potkuritunneli). Potkurin sivuilla olevan suojan on sijaittava alle 800 mm:n etäisyy-

dellä potkurin pyyhkäisyalueelta. 

Potkurin etusektorissa vähintään 800 mm:n päässä olevien suojien on estettävä ihmisen taha-

ton kontakti potkuriin. Tällainen järjestely voi olla aluksen työkanneksi kelpaamaton kalteva 

pinta, aluksen ulkoreuna tai vähintään 600 mm korkea suojakaide. 

Potkurin takana on oltava vähintään 800 mm:n suoja-alue aluksen yli 600 mm korkeaan ulko-

reunaan tai suojakaiteeseen. 

Takana on näyttävä seuraava varoitus yli 20 mm korkeilla kirjaimilla: 

VARO PYÖRIVÄÄ POTKURIA! 

SE UPP FÖR ROTERANDE PROPELLER! 

 

 Paloturvallisuus 

 

Moottoritila on varustettava kiinteällä sammutusjärjestelmällä tai vaihtoehtoisesti sammutus-

aukolla, jonka kautta sammutusaine voidaan purkaa moottoritilaan ohjaamosta käsin moottori-

tilaa avaamatta. 
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 Ohjailuominaisuudet 

 

 Ilmapatjalla 

 

Ilmatyynyalusta on pystyttävä hallitsemaan ja ohjaamaan sileällä jäällä ja vedessä. Jotta alus 

kääntyisi peilikirkkaalla jäällä, on sallittua tyhjentää ilmapatjaa käännöksen aikana. Käännök-

sen aikana äkillinen ilmapatjan tyhjeneminen ei kuitenkaan saa vaarantaa aluksen vakavuutta.  

 

 Ilman ilmapatjaa 

 

Aluksen on pystyttävä liikkumaan vedessä tyhjällä ilmapatjalla.  

 

 Ohjekirja 

 

Ohjekirjassa on selitettävä aluksen erityispiirteiden osalta ainakin seuraavat asiat: 

 aluksen ohjaukseen liittyvät erityispiirteet; 

 aluksen kääntäminen eri alustalla; 

 aluksen jarruttaminen eri alustalla; 

 rajoitukset liikuttaessa maalla; 

 rajoitukset ylitettäessä jääuomia; 

 mahdollisten kulutuspintojen tarkastamisohje; 

 ohjeet melulta suojautumiseksi (tarvittaessa); ja 

 hoito-ohjeet. 

 

 ERITYISOMINAISUUS ”HYDROKOPTERI” 

 

 Soveltaminen 

 

Aluksella, jonka työntövoimana on ilmapotkuri ja joka ei ole ilmatyynyalus, on oltava erityis-

ominaisuus ”hydrokopteri”. 

 

 Dokumentointi  

 

Erityisominaisuuden todentamiseksi edellytetään seuraava dokumentointi:  

 

 piirustukset, koepöytäkirjat ja selvitykset, joilla osoitetaan 11.3–11.8 kohtien vaati-

musten täyttyminen.  

 

 Yleiset vaatimukset  

 

Jotta alus saa erityisominaisuuden ”hydrokopteri”, sen on täytettävä tämän liitteen 2 kohdassa 

asetetut vaatimukset huomioiden 11.4-11.8 kohdat.  
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 Liikkuminen jäällä tai maalla  

 

 Liikkuminen sileällä jäällä  

 

Jos hydrokopteri on suunniteltu jäällä liikkumiseen, on varmistettava kokeellisesti tai laskel-

min, että aluksen vesitiivis kuori ei kulu puhki.  

 

 Jääuomien ylittäminen  

 

Jos hydrokopteri on suunniteltu jääuomien ylittämiseen, on varmistettava kokeellisesti tai las-

kelmin, että jääuomien epätasaisuus (jäälautat) ja kosketuspintojen vaurioituminen eivät vaa-

ranna aluksen rungon vesitiiviyttä.  

 

 Liikkuminen maalla  

 

Jos alus on suunniteltu myös maalla liikkumiseen, on varmistettava kokeellisesti tai laskelmin, 

että aluksen vesitiivis kuori ei kulu puhki, tai varustettava alus pyörillä, suksilla tai vastaavilla 

järjestelyillä, jotka estävät vesitiiviin kuoren hankautumisen maata vasten. 

 

 Propulsiokoneisto  

 

 Yleistä  

 

Propulsiokoneistoksi hyväksytään myös ilmailutarkoitukseen suunnitellut moottorit. Bensiini 

polttoaineena sallitaan sillä edellytyksellä, että moottori ei ole sisämoottori.  

 

 Jäähdytysjärjestelmä  

 

Jäähdytysjärjestelmän on oltava moottorivalmistajan hyväksymä.  

 

 Ilmapotkurin suojaus 

 

Ilmapotkuri on suojattava 10.8 kohdassa määrätyllä tavalla. 

  

 Paloturvallisuus 

 

Moottoritila on varustettava kiinteällä sammutusjärjestelmällä tai vaihtoehtoisesti sammutus-

aukolla, jonka kautta sammutusaine voidaan purkaa moottoritilaan ohjaamosta käsin moottori-

tilaa avaamatta. 

 

 Ohjekirja 

 

Ohjekirjassa on selitettävä aluksen erityispiirteiden osalta ainakin seuraavat asiat: 

 aluksen ohjaukseen liittyvät erityispiirteet; 

 rajoitukset liikuttaessa maalla; 

 rajoitukset ylitettäessä jääuomia; 

 mahdollisten kulutuspintojen tarkastamisohje; ja 

 ohjeet melulta suojautumiseksi (tarvittaessa). 

 


