
Merenkulkuhallitus 
TIEDOTUSLEHTI NRO  24/29.12.1997  

VUOKRA VENEIDEN TURVALLISUUS  

Vuokraveneiden  turvallisuudesta annettua asetusta  (438/1983) on  muutettu  15.7.1997  voimaan 
tulleella asetuksella  (530/1997).  

Merenkulkuhallitus  on  antanut asetuksen  13  §  :n  nojalla  15.12.1997  päätöksen  vuokraveneiden 
•  turvallisuudesta, joka tulee voimaan  1.1.1998.  Päätöksellä korvataan asiasta vuonna  1983  annetut 

määräykset.  

Oheisena  ovat asetus voimassa olevassa muodossaan sekä Merenkulkuhallituksen päätös 
 vuokraveneiden  turvallisuudesta.  

Merenkulkuosaston  päällikkö 
merenkulkuneuvos 	 Heikki  Valkonen  

Merenkulunylitarkastaja 

Asiaa koskevat tiedustelut: 

Tämä  tiedotuslehti 
 korvaa  tiedotuslehden: 

Reijo  Montonen 

Merenkuluntarkastustoimisto  

8/30.5.1983  

.  

Dnro  9/30/97 
ISSN 0430-5345 

Trä  ju1kisua  myy: 	Merenkulkuhallitus 	Kayntiusuite 	 Postiusoite 	Puhelin 	Faksi 
Til;sstotoimistn 	Pnrkkalankatu  5 	PL 171 	 0204 48 40 	0204 48 4355 

00180 Helsinki 	00181 1-Iclsinki 



2  

ASETUS 
VUOKRA VENEIDEN TURVALLISUUDESTA  (20.5.1983/438)  

Kauppa-  ja  teollisuusministeriön toimialaan kuuluvia asioita käsittelemään määrätyn  ministerin 
 esittelystä säädetää.n  9  päivänä kesäkuuta  1939  annetun merilain  8 §:n 2  momentin  nojalla, 

sellaisena kuin  se on 26  päivänä toukokuuta  1967  annetussa laissa  (237/1967): 

1 §. (6.6.1997/530)  Tätä asetusta sovelletaan huvikäyttöön vuokralle tarjottavaan miehitettyyn 
 tai miehittämättömään  alukseen, jonka rungon suurin pituus  on  vähintään  2,5  metriä  ja  enintään 

 24  metriä sekä tällaisen aluksen käyttöön. 
Tätä asetusta ei sovelleta  1  momentissa tarkoitettuun alukseen silloin, kun sitä käytetään muuhun 

kauppamerenkulkuun, alukseen,  jota  käytetään kilpailutarkoitukseen, soutuveneeseen, kanoottiin, 
kajakkiin, polkuveneeseen, purjelautaan eikä koneelliseen lainelautaan, vesiskootteriin  ja  muihin 
samantyyppisiin koneellisiin vesikulkuneuvoihin. Asetusta ei myöskään sovelleta sukellusvenee

-seen, ilmatyynyalukseen  eikä kantosiipialukseen.  

2 §. (6.6.1997/530) Vuokraveneet  jaetaan luokkiin seuraavasti:  
I  luokka: yli  5,5  metrin pituiset purje-  ja  moottoriveneet, jotka  on  tarkoitettu käytettäviksi 

avomerellä;  
II  luokka: yli  5,5  metrin pituiset purje-  ja  moottoriveneet, jotka  on  tarkoitettu käytettäviksi 

saaristossa  ja  sisävesillä, sekä enintään  5,5  metrin pituiset moottoriveneet, joiden moottorin teho 
 on  yli  15 kW;  sekä  

III  luokka: enintään  5,5  metrin pituiset moottoriveneet, joiden moottorin teho  on  yli  5  mutta 
enintään  15 kW,  ja  enintään  5,5  metrin pituiset purjeveneet, jotka  on  tarkoitettu käytettäviksi 
sisävesillä.  

3 §. Vuokranantajan on  pidettävä vuokravene merikelpoisena, riittävästi varustettuna sekä 
muutoinkin asianmukaisessa kunnossa. 

Vuokraveneen  rakenteen, lujuuden, vakavuuden  ja ohjattavuuden  on  oltava sellaiset, että vene 
 on  turvallinen niillä kulkuvesillä, joilla  se on  tarkoitettu käytettäväksi.  

4 §. (6.6.1997/530) Vuokranantajan on peruskatsastettava vuokravene  ennen  sen käyttöönottoa. 
Peruskatsastuksen  jälkeen vuokraveneelle  on  suoritettava määräaikaiskatsastus  I  luokassa kanden 

vuoden välein  ja  H  luokassa viiden vuoden välein. Luokkaan  III  kuuluvalle vuokraveneelle 
suoritetaan  vain pistokoeluontoisia  tarkastuksia. 

Katsastuksen  suorittaa merenkulkulaitos. Jollei katsastuksessa ole ilmennyt mitään syytä muistu-
tukseen, antaa katsastaja vuokraveneelle merenkulkuhallituksen hyväksymän kaavan mukaisen 
katsastustodistuksen, joka  on  säilytettävä veneessä näkyvällä paikalla.  

5  §. (6.6.1997/530) Vuokraveneiden  miehistö  ja  suurin sallittu matkustajamäärä määrätään 
katsastuksen yhteydessä. Siitä  on  tehtävä merkintä katsastustodistukseen. Matkustajamäärää ei 
ilman merenkulkuhallituksen yksittäistapauksissa antamaa lupaa saa vahvistaa  12  matkustajaa 
suuremmaksi. 

Miehistö-  ja  matkustajamäärä  on  pysyvästi merkittävä näkyvään paikkaan vuokraveneessä.  

6 §.  Yli  12  metrin pituisten  tai erityiskäyttöön,  kuten kansainvälisille matkoille  tai valtameri
-purjehdukseen, tarkoitettujen vuokraveneiden  on  täytettävä  I  luokkaan kuuluvien veneiden 

varustuksesta annettujen säännösten  ja  määräysten vaatimukset sekä merenkulkuhallituksen 
vuokraveneen käyttötarkoituksen perusteella mandollisesti asettamat muut vaatimukset. 



7 §. Vuokraveneen  koneiston, polttoainesäiliöiden, sähkö-, lämmitys-  ja ohjauslaitteiden  sekä 
navigointi-, palonsammutus-, tyhjennys-  ja hengenpelastusvarusteiden  on  täytettävä merenkulku-
hallituksen antamien määräysten vaatimukset. 

Vuokraveneen nestekaasulaitteiden  ja  niiden asennuksen  on  täytettävä niitä koskevien säännösten 
 ja  määräysten vaatimukset. Todistus tästä  on  oltava kiinnitettynä veneeseen näkyvään paikkaan.  

8 §. Vuokravene on  varustettava yhteentörrnäämisen ehkäisemiseksi merellä hyväksyttyjen 
kansainvälisten sääntöjen (SopS  30/1977)  mukaisilla valoilla, merkkikuvioillaja merkinanto-
laitteilla.  

9 §.  Luokkaan  I  ja  II  kuuluvaa vuokravenettä ei saa luovuttaa henkilölle, joka ei ole täyttänyt  
15  vuotta, eikä myöskään henkilölle, jolla ei ole veneen käyttöön tarvittavaa kykyä  ja  taitoa. 

Luokkaan  III  kuuluvaa vuokravenettä ei saa luovuttaa henkilölle, jolla ei ole  sen  käyttöön 
tarvittavaa kykyä  ja  taitoa,  jos  siitä  on  ilmeistä vaaraa hänelle itselleen  tai  toiselle henkilölle.  

10 §. (6.6.1997/530)  Miehitettynä vuokratun vuokraveneen kuljettajan tulee olla vähintään 
• 

	

	18  vuoden ikäinen  ja  hänellä tulee olla merenkulkulaitoksen antama todistus siitä, että  hän 
 tuntee vesiliikennelain  (463/1996)  ja  -asetuksen  (124/1997)  säännökset, meriteiden säännöt sekä 

yhteentörrnäämisen  ehkäisemisestä sisäisillä kulkuvesillä (Sisävesisäännöt  1978)  annetun asetuksen 
 (252/1978)  säännökset, merimerkit, merikartan,  kompassin, suuntimisen,  suuntien asettamisen  ja 

laivapäiväkirjan  pitämisen sekä tarpeellisilta osin merilain  (674/1994)  ja  muut aluksen päällikköä 
koskevat säännökset. Lisäksi hänellä tulee olla todistus hyväksytystä ensiapukurssista  ja  hänen 
tulee osoittaa omaavansa riittävän kokemuksen vuokraveneen kuijettamiseen.  

Jos vuokraveneen  moottorin teho  on  yli  350 kW,  tulee vuokraveneen kuljettajalla olla katsastajan 
antama todistus siitä, että hänellä  on  riittävät tiedot poittomoottoreiden rakenteesta, hoidosta  ja 

 käytöstä samoin kuin tärkeimmistä niitä koskevista säännöksistä.  

11 §.  Yli  12  metrin pituista vuokravenettä ei saa vuokrata miehittämättömänä, ellei veneen 
käyttäjä osoita, että  hän  täyttää  10 §:ssä säädetyt  vaatimukset.  

12 §.  Yli  12 matkustajalle  vahvistetun vuokraveneen miehistön lukumäärään  ja pätevyyksiin 
 sovelletaan aluksen miehityksestä  ja laivahenkilökunnan  pätevyydestä annetun asetuksen 

 (250/1984)  säännöksiä.  (6.6.1997/530)  
Kansainvälisille matkoille  ja valtameripurjehdukseen  käytettävien vuokraveneiden miehistön 

lukumäärän  ja  pätevyyden määrää merenkulkuhallitus.  

13 §. Merenkulkuhallitus  valvoo tämän asetuksen noudattamista  ja  antaa tarkempia määräyksiä 
 sen  soveltamisesta. 

Merenkulkuhallitus  voi, milloin tämän asetuksen noudattaminen yksittäistapauksessa johtaisi 
ilmeiseen kohtuuttomuuteen, hakemuksesta myöntää poikkeuksia tämän asetuksen säännösten 
noudattamisesta.  

14 §.  Tässä asetuksessa tarkoitetuista katsastuksista aiheutuvista vuokranantajan suoritettavista 
palkkioista  ja  maksuista säädetään erikseen.  

15 §.  Joka rikkoo tämän asetuksen säännöksiä,  on  tuomittava  veneenvuokrausrikko;nuksesta 
sakkoon, jollei teosta ole muualla laissa säädetty ankarampaa rangaistusta.  

16 §.  Tämä asetus tulee voimaan  1  päivänä kesäkuuta  1983. 
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Annettu Helsingissä  15  päivänä joulukuuta  1997 

Merenkulkuhallitus  on  päättänyt vuokraveneiden turvallisuudesta  20  päivänä toukokuuta  1983 
 annetun asetuksen  (438/1983) 13 §:n  nojalla:  

1 

Vuokraveneiden katsastuksen  suorittaa merenkulkulaitos. 
Katsastus suoritetaan vuokraveneen ollessa  vedessä  tai katsastajan  niin vaatiessa yiös nostettuna. 
Katsastuksen  yhteydessä määrätään vuokraveneen liikennealue, josta  on  tehtävä merkintä 

katsastustodistukseen. Liikennealueina käytetään alusten katsastuksista annetun asetuksen 
 (748/1983) 2 §:ssä määriteltyjä liikennealueita. 

Vuokraveneen matkustaj amäärän  vahvistamista  12  matkustajaa suuremmaksi  on  haettava 
kirjallisesti merenkulkulaitokselta. Hakemukseen  on  liitettävä matkustaj amäärän suurentamista 
varten annettu katsastustodistus.  

2 

Vuokraveneen  rakenteen  ja  lujuuden tulee olla merenkulkulaitoksen hyväksymiä.  

3 

Vuokraveneen ohjauspaikka  on  sijoitettava siten, että siitä  on  hyvä näkyvyys ympäri  horisontin. 
 Veneen moottorin  on  oltava hallittavissa ohjauspaikalta. 

S  



Vuokraveneellä  on  oltava tyyppiin  ja tarkoitettuun kulkuveteen  nähden riittävä vakavuus.  

5  

Vuokraveneen  yli  3  metriä pitkästä sisätilasta  on  oltava varauloskäytävä. 

Vuokraveneen  ikkunoiden, valoventtiilien  ja laidoituksessa  olevien aukkojen  on  oltava riittävän 
turvalliset sille alueelle, jossa venettä käytetään.  

7  

Vuokraveneen  moottori, pakoputki  ja polttoainejärjestelmä  on asennettava  siten, että palovaaraa 
ei synny. Polttoaineputkistojen  on  oltava käytettävälle polttoaineelle soveltuvaa ainetta  ja  liitosten 
tulee olla säiliön yläpinnassa. Polttoaineputkistossa tulee olla vedenerotin  ja suodatin  sekä mandol-
lisimman lähellä säiliötä sulkuventtiili  ja  mikäli mandollista myös kaukosulku. 

Vuokraveneen konetila  ja  muut sellaiset tilat, joihin polttoainetta  tai  herkästi syttyvää kaasua voi 
kerääntyä,  on  voitava tuulettaa tehokkaasti. Veneissä, joissa  on bensiinimoottori, on  umpinaista 
konetilaa varten oltava koneellinen tuuletin  ja moottorinkäynnistimen  vieressä kilpi, jossa 
kehotetaan tuulettamaan konetilaa vähintään  2  minuutin ajan ennen moottorin käynnistämistä. 

Vuokraveneen sähköjärjestelmä  on  varustettava lähellä akkua sijaitsevalla pääkatkaisijalla  ja 
 kulutus  on  jaettava riittävän moneen virtapiiriin, joissa  on sulakkêet  ja sähkökaavio. Avoveneen 

ulkolaitamoottori  on  varustettava turvakatkaisimella,  jos  veneen koneteho ylittää  15 kW. 

lo  

Vuokraveneen  jokainen runkoläpivienti, joka  on  enintään  300  millimetrin korkeudella  veden 
 pinnasta veneen ollessa täyteen kuormitettuna,  on  varustettava sulkuventtiilillä. Sulkuventtiilien 

luo tulee olla esteetön pääsy.  

11  § 

Vuokraveneen keittimet  ja  muut lämpöä luovuttavat laitteet  on  sijoitettava  ja eristettävä  siten, 
ettei niistä aiheudu palovaaraa. 
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Vuokraveneessä  on  oltava sopivasti sijoitettuna yksi  AB- tai ABC-luokan käsisammutin moottoria 
 ja  yksi asuintilaa varten. Käsisammuttimien  on  oltava sammutinluokiltaan vähintään  21 A tai 70 B. 

 Ennen  30.6.1998 hankittujen käsisammuttimien teholuokan on  oltava vähintään  H.  Lisäksi katsas-
taja voi vaatia, että konehuoneessa  on  oltava useampia käsisammuttimia  tai  kiinteä sammutin-
järjestelmä,  jos  veneen rakenne  tai  muut järjestelyt niin edellyttävät.  

13  § 

Vuokraveneessä  on  oltava riittävästi kaiteita, kädensijoja  tai  muita tarttumakohtia kannella 
liikkumisen turvaamiseksi. Kansi  on  varustettava liukastumista estävällä pinnalla tarpeellisilta 
kohdin.  

l4  

Tja  II  luokan vuokraveneessä  on  oltava tikkaat  tai tasanne,  joiden avulla veteen pudonnut henkilö 
voi päästä veneeseen.  Alin  askelma  on  saatava vähintään  300  millimetriä vedenpinnan alapuolelle.  

15 § 

Jos vuokraveneen henkilöluku on  yli  10, on veneessi oltaa 

16 § 

Vuokraveneessä  on  oltava tämän päätöksen liitteessi  I niaiiiitui 

17  §  

Jos vuokraveneen  rakenteisiin  tai  varusteisiin tehdään oleellisia muutoksia,  on  niistä ilmoitettava 
merenkulkulaitokselle  ja  vene  on  tarvittaessa katsastettava uudestaan.  

IT 
	 S  

Tämä päätös tulee voimaan  1  päivänä tammikuuta  1998.  
Tällä päätöksellä kumotaan  30  päivänä toukokuuta  1983  annetut Merenkulkuhallituksen 

määräykset vuokraveneiden turvallisuudesta. 

Helsingissä  15  päivänä joulukuuta  1997  

Pääjohtaja 	 Kyösti Vesterinen  

Merenkulkuosaston  päällikkö 
merenkulkuneuvos 	 Heikki  Valkonen 
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LIITE  I 

Vuokraveneessä  on  oltava seuraavan taulukon mukaiset varusteet:  

I  luokka  II  luokka  III  luokka 

Ankkuri  1 1 1  
Vara-ankkuri  1 - - 
Ankkuriköysi  ja  vähintään  3  metrin 
pituinen kettinki  1 1 - 
Hinausköysi,  jonka pituus  on  
vähintään  3 x  veneen pituus  1 1 1 
Kiinnitysköysi  2 2 2 
Tyhjennyspumppu  1 1 - 
Äyskäri -  1 1 
Ampari  1 1 - • 	Hyväksyttyä tyyppiä oleva käsi- 
sammutin,  katso  12  §  x x - 
Mela  tai airot  ja hankaimet -  x x 
Venehaka  1 1 1 
Käsivalaisin  1 1 1 
Meriteiden  säännöt (SopS  30/1977) 1 1 -  
Kaaviokuva Suomen viitoitus- 
järjestelmästä  1 1 1 
Venekompassi  1 1 - 
Kiikari  1 1 - 
Merikartat  (oltava ajan tasalla)  x x - 
Tutkaheijastin  1 - - 
Varaohjausmandollisuus  1 1 -  
Hyväksyttyä tyyppiä olevat 
pelastusliivit  tai kelluntapukineet  
suurimmalle sallitulle henkilömäärälle  x x x • 	Turvavaljaat (valjasmallia)  1 1 - 
Heittoliina,  15 m'3  1 1 - 
Pelastusrengas +  köysi  1 1 -  
Hyväksyttyä tyyppiä olevia - laskuvarjoraketteja  4 2 1 -  punaisia käsisoihtuja  4 2 1 - savumerkkejä  1 - - 
Turvakatkaisin  1 1 1 
Ensiapupakkaus  1 1 1 
Kellumaväline  (hyväksytty tyyppi) -  1 - 
Pelastuslautta  ja  kannettava  VHF (hyv.  tyyppi)  1 - -  
VHF-radiopuhelin, kiinteä  1 - -  
A) Vain purjeveneissä 
B) Vaihtoehtoisesti  kelluvalla  renkaalla varustettu  heittoliina  
C) Vain perämoottoriveneissä 
x)  Lukumäärää ei voida ilmaista  tässa  taulukossa  
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O  EDITA  AB  HELSTK  1997  
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