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VAYLIEN KULKUSYVYYSKÄYTÄNTÖ 

Väylien syvyys ilmoitetaan Suomessa kulkusyvyytenä. Merenkulkulaitos vahvistaa kullekin 
väylälle tietyn kulkusyvyyden, joka merkitään merikarttaan. Kulkusyvyys tarkoittaa suurinta 
suunniteltua syväystä, jolla alus voi normaaliolosuhteissa käyttää väylää. Kulkusyvyys 
määritetään vertailutason mukaisesta vedenpinnan tasosta. 

Merenkulkulaitos  on  uudistanut kulkusyvyyden ilmoittamiskäytäntöä siten, että tietyillä 
väylillä kulkusyvyys ilmoitetaan ohjeellisena arvona. Merikarttoihin näiden väylien kohdalle 
merkitään kulkusyvyyden lisäksi myös väylän haraussyvyys eli varmistettu vesisyvyys, joka 
esitetään kansainvälisen käytännön mukaisella karttamerkinnällä. 

Uudistus koskee  vain  erikseen nimettyjä luotsattavaksi määriteltyjä rannikon kauppa- 
merenkulun väyliä. Kun väylälle merkitty kulkusyvyys  on  ilmoitettu ohjeellisena arvona, 
voidaan aluksella poiketa siitä tapauskohtaisesti päällikön  ja  luotsin harkinnan mukaan. 

Ohjeellinen kulkusyvyys  otetaan käyttöön ensimmäisessä vaiheessa seuraavilla väylillä: 
Sköldvikin  15,3  metrin väylä, Rauman  10  metrin väylä, Uudenkaupungin (Hepokarin) 

 8,5  metrin väylä, Kristiinankaupungin  12  metrin väylä sekä Pietarsaaren  9  metrin väylä. 
Uutta kulkusyvyyskäytäntöä voidaan ryhtyä soveltamaan  15.7.2005  alkaen, johon mennessä 
uuden käytännön mukaan päivitetyt merikartat (painatuserä IV/2005)  ja  elektroniset 
merikartat (ENC) ovat saatavissa. Kristiinankaupungin  ja  Pietarsaaren väyliltä ei julkaista 
tässä vaiheessa ENC-merikarttoja. 

Merenkulkulaitos  ilmoittaa Tiedonantoja merenkulkijoille -julkaisussa niistä väylistä, joilla 
seuraavaksi otetaan käyttöön ohjeellinen kulkusyvyys. 

Oheisena  on  esitetty väylien kulkusyvyyskäytännön periaatteet  ja  luettelo väylistä, joilla 
voidaan soveltaa ohjeellista kulkusyvyyttä vuonna  2005  sekä väylien syvyyskäsitteiden 
kuvaukset. 

Tämä tiedotuslehti  on  saatavissa myös englanninkielisenä verkko-osoitteessa www.fma.fi . 
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VÄYLIEN KULKUSYVYYSKÄYTÄNNÖN PERIAATTEET  JA  SOVELTAMINEN 

VAYLAN KULKUSYVYYS 

Väylien syvyys vahvistetaan  ja  ilmoitetaan kulkusyvyytenä. Kulkusyvyys tarkoittaa suu-
rinta suunniteltua syvaystä, jolla alus voi normaaliolosuhteissa käyttää väylää.  Kul-
kusyvyys määritetään vertailutason  mukaisesta vedenpinnan tasosta. 

Kulkusyvyyden  ja haraussyvyyden  (varmistettu vesisyvyys) määritys perustuu kulloinkin 
voimassa oleviin Merenkulkulaitoksen suunnitteluohjeisiin  ja suunnittelukäytäntöihin.  

VÄYLÄN OHJEELLINEN KULKUSYVYYS 

Luotsattaviksi määritellyillä  rannikon kauppamerenkulun väylillä voidaan väylän  kul-
kusyvyys  ilmoittaa ohjeellisena arvona (ohjeellinen kulkusyvyys). Tämä tarkoittaa sitä, 
että alus voi tapauskohtaisesti päällikön  ja  luotsin harkinnan mukaan käyttää väylää 
myös väylälle merkittyä kulkusyvyyttä suuremmalla syväyksellä. 

Ohjeellista kulkusyvyyttä sovellettaessa  on  otettava huomioon muun muassa: 

•  Sää-  ja tuuliolosuhteet, merenkäynti ja  jäätilanne. 
•  Aluksen ominaisuudet  ja  aluksen nopeus. 
• Varaveden  suuruus väylällä  ja  satamassa. 
• Vedenkorkeustiedot  ja  -tilanne, kriittiset matalat  ja  pohjan laatu niiden kohdalla 

sekä muut väylästä käytettävissä olevat tiedot. 

Ohjeellisen kulkusyvyyden  soveltamisessa lähtökohtana  on,  että väylän syvyyttä voidaan 
joustavasti hyödyntää väylälle määritetyn varaveden sallimissa rajoissa siten, että aluk-
sen mandollinen ylisyväys kompensoidaan pienentämällä aluksen liikkeistä aiheutuvaa 
varavesitarvetta vastaavasti, esimerkiksi aluksen nopeutta alentaen. 

Edellytykset ohjeellisen kulkusyvyyden käyttöönotolle väylänpitäjän/Merenkulkulaitoksen 
näkökulmasta: 

• Väyläalue  ja  nimelliset haraussyvyydet kullakin väyläosuudella  on määritetty. 
•  Väylältä  on  olemassa Navi-kriteerien mukaiset syvyys-  ja haraustiedot. 
•  Väylältä  on  olemassa tiedot mitoitusaluksen nopeuspainumasta  ja mitoitusnopeu- 

desta kriittisissä väyläkohdissa  sekä työkalut myös muiden alusten nopeuspainu - 
man  arvioimiselle. 

• Väylästä  on  käytettävissä hyväksytyn/virallisen mareografiaseman antamaa  ye-
denkorkeustietoa. 

•  Edellisissä kohdissa mainitut tiedot ovat riittävässä määrin myös väylänkäyttäjän 
saatavilla. 

Edellytykset ohjeellisen kulkusyvyyden soveltamiselle  ja  väylän syvyyden joustavalle 
hyödyntämiselle väylänkäyttäjän näkökulmasta: 

• Väylänkäyttäjällä  on  tieto väyläalueesta  ja  väylän haraussyvyydestä (varmistetus
-ta vesisyvyydestä)  kullakin väyläosuudella. 

• Väylänkäyttäjällä  on  tieto väylän  ja sen viereisten vesialueiden syvyyssuhteista 
viitteellisellä  tarkkuudella. 

• Väylänkäyttäjällä  on  tieto aluksen käyttäytymisestä  ja nopeuspainumasta  mata-
lassa  vedessä  eri nopeuksilla. 

• Väylänkäyttäjällä  on  tieto vedenkorkeudesta sekä  sen  tulkintaan liittyvistä epä-
varmuustekijöistä  ja olosuhderiskeistä. 

Merenkulkulaitos  julkaisee luetteloa niistä väylistä, joilla ohjeellista kulkusyvyyttä voi-
daan soveltaa. 



VAYLAN  SYVYYDEN ILMOITTAMINEN  JA  ESITrÄMINEN  JULKAISUISSA 

Väylän kulkusyvyys  ja haraussyvyys  (varmistettu vesisyvyys) ilmoitetaan väyläpäätök-
sessä. 

Merikartalla  väylän syvyys ilmoitetaan väylälinjaan merkityllä väylän kulkusyvyyttä ilmai-
sevalla syvyysluvulla (INT-symboliikan mukainen merkintä  IM 6).  

Niillä rannikon kauppamerenkulun väylillä, joilla sovelletaan ohjeellista kulkusyvyyttä, 
merikartalla ilmoitetaan kulkusyvyyden lisäksi myös väylän haraussyvyys eli varmistettu 
vesisyvyys, joka esitetään kansainvälisen käytännön mukaisella karttamerkinnällä (INT  II 
24). Haraussyvyyden vaihtumisrajat  merkitään merikarttaan väyläaluerastereiden väliin 
jätettävällä ohuella valkoisella kaistalla. Muutoin väylien haraussyvyys esitetään merikar-
talla  vain erityistapauksissa tai  mandollisissa erityisjulkaisuissa. 

Rasterointi  ja haraussyvyyden merkitsemistapa  koskee  1:50 000 rannikkokartoilla  valtion 
ylläpitämää väyläosuutta. Satama-alueiden osalta vastaavat haraussyvyysmerkinnät esi-
tetään satama-alueilta laadituissa suurempimittakaavaisissa erikoiskartoissa.  

S Väylien kulkusyvyydet  ja haraussyvyydet  sekä niiden vaihtumiskohdat esitetään myös 
kauppamerenkulun väylistä laadittavissa väyläkorteissa, jotka sisältävät yleistä väylän- 
käyttäjälle tarkoitettua informaatiota väylästä  ja  siihen liittyvästä satamasta. 

VASTUU  JA OH)  EISTUS 

Väylänpitäjä  vastaa ilmoitetuista varmistetuista vesisyvyyksistä yleisten väylänpidon  yl-
läpitoperiaatteiden  mukaisesti. Merenkulkijoille tiedotetaan havaituista haraussyvyyttä 
matalammista kohteista viipymättä,  ja  niiden poistamiseksi  tai  muutoin merkitsemiseksi 
ryhdytään toimenpiteisiin tilanteen mukaan. Väylänpitäjä vastaa toimittamistaan väylä- 
tiedoista, mutta ei tietojen pohjalta tehdyistä tulkinnoista  ja päätäksistä. 

Luotsien  ja linjaluotsien  työnantajat vastaavat luotseille  ja linjaluotseille annettavista 
ohjeista,  jotka koskevat ohjeellisen kulkusyvyyden noudattamista  ja  käytettävissä olevan 
vesisyvyyden hyödyntämistä sekä yleensä vedenkorkeuden muutosten huomioon otta-
mista.  

O 	
SATAMA-ALTAAT 

Väylän syvyys vahvistetaan satamaan/satama-altaaseen saakka. Kulkusyvyyttä ei ole 
välttämätöntä määrittää erikseen jokaiseen laituriin  ja satamanosaan.  Laitureiden syvyys 
voidaan ilmoittaa pelkästään haraussyvyytenä. Merenkulkulaitos ei väylänpitäjänä vastaa 
siitä, kuinka suurella syväyksellä kutakin laituria käytetään, vaan  se jää satamanpitäjän 

 sekä aluksen päällikön  ja  luotsin harkittavaksi  ja  päätettäväksi. Satamanpitäjä vastaa 
laitureiden vesisyvyystietojen oikeellisuudesta. 

Sataman tuloväylän kulkusyvyys sekä satama-alueen  ja  laitureiden vesisyvyydet mitoite-
taan siten, että niiden kesken ei synny toiminnallista ristiriitaa. 

Laiturien vesisyvyydet  sekä mandolliset suositukset alusten maksimisyväyksestä tode-
taan väyläpäätöksessä  ja  esitetään väyläkorteissa. Varmistetut vesisyvyydet ilmoitetaan 
myös satama-alueiden erikoiskartoilla  ja  mandollisissa muissa erityisjulkaisuissa. 

LITTTEET: 	1.  Väylät, joilla voidaan soveltaa ohjeellista kulkusyvyyttä vuonna  2005 
2.  Väylien syvyyskäsitteet 



LuTE  1  

Väylät, joilla voidaan soveltaa ohjeellista kulkusyvyyttä vuonna  2005  

VÄYLÄ 

nro 	nimi  
ks 

L_  
haraussyvyydet  
väylä 	satama*)  

Mk-nro 
________ 

Merikartan 

painatuserä 

5l50Sköldvikin  väylä  15,3 17,45/16,95 17,5/16,95 17  IV/2005  

2360  
Uudenkaupungin 

 (Hepokarin)  väylä  8,5 9,7/9,5 9,5 40  IV/2005 

2295Rauman  (Rihtniemen) väylä  10,0 12,0/11,5 11,5/11,0 41  IV/2005  

1040  Kristiinankaupungin väylä  12,0 14,2 13,5 44 IV/2005  

495  Pietarsaaren väylä  9,0 10,5/10,2 10,0 51  IV/2005 

*)  Sataman  haraussyvyys  koskee väylän  kulkusyvyyttä  vastaavaa sataman  osaa/aluetta.  

S 

S  



LuTE  2  

VAYLIEN SYVYYSKÄSITTEET  

1. VAYLAN KULKUSYVYYS  

Väylän kulkusyvyys tarkoittaa suurinta suunniteltua syväystä, jolla alus voi 
normaaliolosuhteissa käyttää väylää. Kulkusyvyys määritetään vertailutason 
mukaisesta vedenpinnan tasosta. 

Vertailutaso  on  merialueilla tietyn vuoden keskivedenpinnan taso  (MW)  ja  sisävesillä  pur-
jehduskauden aliveden  taso (NWnav). 

Väylän kulkusyvyys ei takaa, että alus, jonka syväys vedenkorkeus huomioiden ei yhtä 
väylälle ilmoitettua kulkusyvyyttä, voisi kaikissa tilanteissa  ja  olosuhteissa käyttää väylää 
turvallisesti ilman pohjakosketusriskiä. 

Tietyillä luotsattaviksi määritellyillä rannikon kauppamerenkulun väylillä alus voi päällikön 
•  ja  luotsin harkinnan mukaan olosuhteet, aluksen ominaisuudet, aluksen nopeus  ja  väylä- 

tiedot huomioon ottaen, käyttää väylää myös väylälle vahvistettua kulkusyvyyttä suu-
remmalla syväyksellä. Näillä väylillä vahvistettua  ja  merkittyä kulkusyvyyttä tulkitaan 
ohjeellisena arvona (ohjeellinen kulkusyvyys). 

Yleisen kulkuväylän kulkusyvyys vahvistetaan Merenkulkulaitoksen väyläpäätöksellä.  Kul
-kusyvyys  ilmoitetaan merikartalla väylälinjaan merkityllä syvyysluvulla.  

2. VARAV ESI 

Varavesi  tarkoittaa väylän kulkusyvyyttä vastaavan tason  ja  väylän pohjatason 
(haraustason) välistä erotusta. 

Varaveteen  sisältyvät aluksen kulussa tapahtuvista liikkeistä aiheutuvat syväyksen lisä-
ykset, kuten nopeuspainuma  (squat),  aluksen kallistelu, aallokosta aiheutuvat liikkeet, 
sekä kölivara. Kölivara  on  jäännösvaravesi,  joka aluksen  kölin alle  on  jäätävä kaikissa 
tilanteissa aluksen liikkeistä aiheutuvan varavesitarpeen lisäksi. 

Varaveden  suuruuden määrittäminen perustuu väylänsuunnitteluohjeissa esitettyihin mi-
toitusperusteisiin. Varaveden suuruus voi vaihdella väylän eri osuuksilla. 

Todellinen, käytettävissä oleva kokonaisvaravesi määräytyy kussakin väylän kohdassa 
pohjan topografian mukaan. 

Kunkin väylän  ja  väyläosuuden  nimellinen varavesi ilmenee väylän vahvistamisasiakir-
joista  ja  väyläkorteista.  

3. VAYLAN HARAUSSYVYYS  

Väylän nimellinen haraussyvyys eli varmistettu vesisyvyys tarkoittaa  ye- 
sisyvyyttä,  johon saakka väylällä  on  varmistettu olevan vapaata vettä. 

Haraussyvyyden  suuruus  on  väylän kulkusyvyyden  ja  varaveden  summa.  

Haraussyvyys määritetään  tietystä vertailuvedenpinnan tasosta, joka  on  merialueilla tie-
tyn vuoden keskivedenpinnan taso  (MW)  ja  sisävesillä purjehduskauden aliveden taso 
(NWnav). 



Haraussyvyys  varmistetaan tilanteeseen riittävän tarkaksi luokitellulla menetelmällä. 

Esteistä vapaan syvyystason toteamiseen eli haraussyvyyden varmistamiseen liittyy vir-
hemarginaali  (+1-),  jonka suuruus riippuu kullekin mittausmenetelmälle tyypillisestä 
ominaistarkkuudesta,  ja  on  suuruusluokaltaan  0,1 m. Virhemarginaali  sisältää vähäisiä 
laitteislin  ja  olosuhteisiin liittyviä virhetekijöitä. Nimellisen haraustason yläpuolinen vir-
hemarginaali sisällytetään kölivaraan. 

Väylän haraussyvyys todetaan väyläpäätöksessä. Haraussyvyys voi vaihdella väylälle 
määritetyn varaveden mukaan väyläosuuksittain, vaikka väylän kulkusyvyys pysyisikin 
samana. 

Väylien haraussyvyydet esitetään väylistä laadituissa väyläkorteissa. Uuden syvyyskäy-
tännön (ohjeellinen kulkusyvyys) mukaisten väylien haraussyvyys esitetään myös  ran-
nikkokartoilla  ja  niiden erikoiskartoilla INT-symboliikan mukaisella merkinnällä. Muutoin 
väylien haraussyvyys esitetään merikartalla  vain erityistapauksissa. 

v W =  vedenpinnan  vertailutaso  

väylän 
 kulkusyvyys 

haraussyvyys - - ----------____________ --- --------------- 
Kölivesi  I. 	 aluksen 	(nimellinen) 
todellinen 	 liikkeet 	varavesi 
kokonaisvaravesi  
(muuttuu pohja - 
topografian  mu- 	 kölivara 
kaan) 	 ___ husta 	 ------------ 

S 

Väylien syvyyskäsitteet, perlaatekuva 
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