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621/2005  

Laki 
eräiden huviveneiden turvallisuudesta  ja  päästövaatimuksista  

Annettu Naantalissa  5  päivänä elokuuta  2005 

S  

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:  

1  luku 

Yleiset säännökset 

'  

Lain  tarkoitus 

Tämän  lain  tarkoituksena  on  suojella ih-
misten turvallisuutta  ja  terveyttä sekä omai-
suulla  ja  ympäristöä huviveneiden, vesis-
koottereiden  ja  niiden varusteiden vaarallisil-
ta ominaisuuksilta sekä huviveneiden  ja  ye-
siskoottereiden  moottoreiden pakokaasu-  ja 
melupäästöiltä.  

2  

Määritelmät 

Tässä laissa  ja sen  nojalla annetuissa sään-
nöksissä tarkoitetaan:  

I) huvivenedirektiivillä huviveneitä  koske-
vien jäsenvaitioiden lakien, asetusten  ja  hal-
linnollisten määräysten lähentämisestä annet-
tua Euroopan parlamentin  ja  neuvoston  di-
rektiiviä 94/25/EY,  sellaisena kuin  se on 

 muutettuna Euroopan parlamentin  ja  neuvos-
ton direktiivillä 2003/44/EY  ja  Euroopan 
parlamentin  ja  neuvoston asetuksella (EY) 
N:o  1882/2003; 

2)  huviveneellä  tyypistä  tai kuljetuskoneis-
tosta  riippumatta urheiluun  tai  vapaa-ajan 
viettoon tarkoitettua venettä, jonka rungon 
pituus sovellettavien yhdenmukaistettujen 
standardien mukaan mitattuna  on  vähintään 

 2,5  ja  enintään  24  metriä;  se  seikka, että sa-
maa venettä voidaan vuokrata  tai  käyttää va-
paa-ajan veneilykoulutukseen, ei estä veneen 
kuu lumista tämän  lain soveltamisalaan,  kun 
vene saatetaan markkino ilie virkistyskäyttöä 
varten:  

3)  vesiskootterilla  sellaista vesikulkuneu-
voa. jonka pituus  on  alle  4  metriä  ja  jossa  on 
polttomoottori,  jonka pääasiallinen työntö-
voiman lähde  on vesisuihkupumppu  ja  joka 

 on  suunniteltu siten, että sitä käyttävät henki-
löt istuvat, seisovat  tai  ovat polvillaan rungon 
päällä:  

4)  moottorilla  huviveneen  tai vesiskootte-
rin  käyttövoimana käytettävää bensiini-  tai 
dieselpoittornoottoria.  mukaan lukien kaksi- 
tai nelitahtinen sisämoottori  ja  kiinteällä  pa-
koputkistolla  varustettu  tai varustamaton  si-
säperämoottori  sekä perämoottori;  

5) varusteella huvivenedirektiiv in  liitteessä 
 II  mainittua varustetta, joka saatetaan erilli-

senä markkinoille  ja  joka  on  tarkoitettu  asen-
nettavaksi;  

6) keskeneräisellä huviveneellä  venettä, jo-
ka koostuu rungosta  tai  rungosta  ja  yhdestä 

 tai  useammasta osasta:  
7) kuljetusmenetelmällä  mekaanista mene-

telmää, jonka avulla huvivene  tai vesiskoot-
ten  kulkee, varsinkin potkurin  tai vesisuih

-kun avulla toimivaa mekaanista voimansiir-
tojärjestelmää;  

8)  veneen merkittävällä muutoksella ole-
massa olevan veneen muutosta:  

a) jossa muutetaan veneen kuijetusmene-
telmä:  

b) johon liittyy moottorin merkittävä muu-
tos;  tai 

c) joka muuttaa venettä siinä määrin, että 
sitä  on  pidettävä uutena veneenä;  

9)  moottorin merkittävällä muutoksella 
moottorin muutosta:  

a)  josta voi aiheutua  se,  että moottori ylit-
tää huvivenedirektiivin liitteen  I B-osassa 
määritellyt päästörajat, ei kuitenkaan sellaista 
moottorin osien tavanomaista vaihtamista, 
joka ei muuta päästöominaisuuksia;  tai 

b)joka  lisää moottorin nirnellistehoa yli  15 
 prosenttia; 
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a) moottori, joka  on  asennettu  tai  joka  on 
 tarkoitettu asennettavaksi  I  kohdan  a, f tai 

h—k alakohdassa tarkoitettuun  veneeseen;  
b) vuotta  1950  aikaisemman  mallin  mukai-

nen alkuperäinen moottori  tai  sen  yksittäinen 
jäljennös,  jota  ei ole valmistettu sarjatuotan-
tona  ja  joka  on  asennettu  1  kohdan  e tai g 
alakohdassa tarkoitettuun  veneeseen; eikä  

c) yksityiseen omaan käyttöön rakennettu 
moottori,  jos  sitä ei viiden vuoden kuluessa 
rakentamisesta saateta markkinoille;  

3) melupäästöjen  osalta  1  kohdan  a  eikä  
f—k  alakohdassa  tarkoitettu vene.  
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Yhdenmukaistettuja  standardeja vastaavien 
kansallisten standardien mukaisen tuotteen 
katsotaan täyttävän huvivenedirektiivin  hit- 
teen I  vaatimukset. 

Valtioneuvoston asetuksella voidaan huvi-
venedirektiivin täytäntöönpanemiseksi sää-
tää:  

1) näytteille asetettavalle tuotteelle asetet-
tavista vaatimuksista;  

2) keskeneräisen huviveneen  markkinoille 
saattamisesta; sekä  

3) liitettävän varusteen  ja  moottorin mark-
kinoille saattamisesta  ja  käyttöön ottamises-
ta.  

.  
Markkinavalvontasäännösten soveltamisala 
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Vaatimustenmukaisuuden  arviointi 
Markkinavalvontasäännöksiä  sovelletaan 

 3 §:ssä tarkoitettuihin  tuotteisiin.  Markkina-
valvontasäännöksiä  ei kuitenkaan sovelleta 
edellä tarkoitettuihin tuotteisiin siinä tapauk-
sessa, että kysymys  on  samalla  4 §:ssä  tarkoi-
tetusta tämän  lain soveltamisalaan kuulumat-
tomasta  tuotteesta.  

2  luku 

Tuotteiden vaatimustenmukaisuus 

Markkinoille saattaminen  tai  käyttöön otta- 
minen 

Tuote voidaan saattaa markkinoille  tai  ottaa 
tarkoitettuun käyttöön  vain,  jos  se  oikein ra-
kennettuna, asennettuna  ja huollettuna  ei ai-
heuta vaaraa ihmisten turvallisuudelle  tai  ter-
veydelle, omaisuudel  le  eikä ympäristölle.  

7  

Valmistajan  tai  tämän valtuutetun edusta-
jan  on  ennen tuotteen markkinoille saattamis-
ta  tai  käyttöön ottamista huolehdittava siitä, 
että tuotteelle suoritetaan vaatimustenmukai-
suuden arviointi  sen  varmistamiseksi, että 
tuote täyttää sille tässä laissa  tai  sen  nojalla 
säädetyt vaatimukset.  

Jos  kyse  on huviveneen  rakentamisen jäl-
keisestä arvioinnista eikä valmistaja  tai  tä-
män valtuutettu edustaja ole huolehtinut  ar-
v ioinnin  suorittamisesta, tulee sellaisen Eu-
roopan unionin jäsenvaltioon  tai  Euroopan 
talousalueeseen kuuluvaan valtioon sijoittau-
tulleen luonnollisen henkilön  tai oikeushenki

-lön,  joka saattaa huviveneen markkinoille  tai 
 ottaa  sen  käyttöön omalla vastuullaan, huo-

lehtia arvioinnista. 
Valtioneuvoston asetuksella voidaan huvi-

venedirektiivin täytäntöönpanemiseksi säätää 
tarkemmin  I  ja  2  momentissa säädetystä vaa-
timustenmukaisuuden arvioinnista.  

CE-,nerkintä 
Tuotteita koskevat vaatimukset 

Markkinoille saatettavan  tai  käyttöön otet-
tavan tuotteen  on  täytettävä huvivenedirek-
tiivin liitteen  I  mukaiset ihmisten turvalli-
suutta  ja  terveyttä sekä ympäristönsuojelua  ja 

 kuluttajansuojaa koskevat olennaiset vaati-
mukset. 

Vaatimustenmukaisuuden osoittamiseks  i 
 tulee huvivenedirektiivin liitteen  IV  mukai-

nen  CE-merkintä olla seuraavissa markki-
noille saatettavissa  tai  käyttöön otettavissa 
tuotteissa: 



1) huvivene, vesiskootteri  ja varuste,  joka 
täyttää huvivenedirektiivin liitteen  I  olennai-
set vaatimukset;  ja  

2) perämoottori  ja  kiinteällä pakoputkistol
-la  varustettu sisäperämoottori, joka täyttäa 

huvivenedirektiivin liitteen  I B-  ja  C-osan 
olennaiset vaatimukset.  

CE-merkintä  on  tehtävä näkyvällä, helposti 
luettavalla  ja  pysyvällä tavalla:  

1) huviveneeseen  ja vesiskootteriin  huvi-
venedirektiivin liitteen  I A-osan  2.2  kohdan 
mukaisesti;  

2) varusteeseen  taikka  sen pakkaukseen, 
jos  CE-merkintä ei mandu varusteeseen; sekä  

3) perämoottoriin  ja pakoputkistolla  varus-
tettuun sisäperämoottoriin huvivenedirektii

-vin liitteen I B-osan  1.1  kohdan mukaisesti.  
CE-merkinnässä on  oltava huvivenedirek-

tiivin liitteissä  IX—XII ja XVI  esitettyjen 
menettelyjen täytäntöönpanosta vastuussa 
olevan laitoksen tunnusnumero. 

Tuotteeseen ei saa kiinnittää sellaisia 
merkkejä  tai  tekstejä, jotka voidaan helposti 
merkitykseltään  tai  muodoltaan sekoittaa  CE-
merkintään tai  jotka voivat vaikeuttaa  CE-
merkinnän  näkymistä  ja  luettavuutta.  

Jos  tuote kuuluu sellaisen muun lainsää-
dännön soveltamisalaan, jossa  on  säännöksiä 

 CE-merkinnästä, merkinnän tulee osoittaa, 
että tuote  on  myös näiden muiden säännösten 
mukainen.  

11 § 

Jimoitetun  laitoksen nimeäminen 

Liikenne-  ja viestintäministeriö  nimeää  ha-
kemuksesta  laitokset, joilla  on  oikeus toimia 
ilmoitettuna laitoksena  8 § :ssä  tarkoitetussa 
vaatimustenmukaisuuden arvioinnissa.  Ha-
kemuksessa on  esitettävä ministeriön pyytä

-mät  hakemuksen käsittelemiseksi tarpeelliset 
tiedot. 

Nimeämispäätöksessä  määritellään ilmoite
-tan  laitoksen pätevyysalue. vahvistetaan lai-

toksen valvontaan liittyvät järjestelyt sekä 
asetetaan tarvittaessa muitakin laitoksen toi-
mintaa koskevia vaatimuksia, rajoituksia  ja 

 ehtoja, joilla varmistetaan tehtävien asian- 
mukainen suorittaminen. Ilmoitettu laitos 
voidaan nimetä määräajaksi  tai  toistaiseksi. 

Laitoksen  on  oltava viranomainen  tai  suo-
malainen oikeushenkilö.  ja sen  on  täytettävä 
huvivenedirektiivin  Ii itteessä  XIV  asetetut 
vähimmäisvaatimukset. Laitoksen, joka täyt-
tää sovellettavien yhdenmukaistettujen stan-
dardien vaatimukset, katsotaan täyttävän 
edellä mainitut vähimmäisvaatimukset. 

Ilmoitetun  laitoksen  on  osoitettava ulko-
puolisella arvioinnilla täyttävänsä  3  momen-
tissa säädetyt edellytykset.  
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. 

10 
	

ilmoitetun laitoksen tehtävät 

Tuotteiden mukana olevat asiakirjat  ja  asia- 
kirjojen kieli 

Markkinoille saatettavan  tai  käyttöön otet-
tavan tuotteen mukana tulee olla omistajan 
käsikirja  ja vaatimustenmukaisuuden  vakuu-
tus siten kuin huvivenedirektiivin liitteissä  I 

 ja XV  säädetään. 
Valtioneuvoston asetuksel  la  voidaan  huv i-

venedirektiivin täytäntöönpanemiseksi  säätää 
asiakirjoista, joiden tulee olla markkinoille 
saatettavan keskeneräisen huviveneen sekä 
markkinoille saatettavan  tai  käyttöön otetta-
van liitettävän varusteen  ja  moottorin muka-
na. 

Tässä pykälässä tarkoitettujen asiakirjojen 
tulee olla ainakin suomen  ja  ruotsin kielellä.  

Ilmoitettu laitos suorittaa seuraavia tehtäviä 
huvivenedirektiivin liitteissä  VI, VII. IX— 
XII ja XVI  esitetyn mukaisesti:  

1) antaa EY-tyyppitarkastustodistuksen;  
2) valvoo EY-tyyppitarkastustodistuksessa 

kuvai Itua tyypinmukaisuutta  tai  tarkastaa 
kunkin yksittäisen tuotteen  ja  antaa vaati-
mustenmukaisuustodistuksen;  

3) vastaa valmistajan perustaman laatujär-
jestelmän hyväksymisestä. valvonnasta  ja 

 hyväksymisen peruuttamisesta; sekä  
4) osallistuu suunnittelu-  ja tuotantovai-

heessa  testeihin, joita valmistaja tekee  tai 
 teettää puolestaan.  

I lmoitetun  laitoksen tehtävistä huviveneen 
rakentamisen jälkeisessä arvioinnissa sääde-
tään tarkemmin valtioneuvoston asetuksella. 

Ilmoitettu laitos voi teettää aliharikkijalla 

. 



.  

1]  

osatoimenpiteitä  tässä pykälässä tarkoitettu-
jen tehtäviensä suorittamisessa,  jos  alihank-
kija täyttää huvivenedirektiivin liitteen  XIV 

 mukaiset ilmoitetun laitoksen nimeämistä 
koskevat vähimmäisvaatimukset  ja jos  ali-
hankkija suorittaa tehtävät tässä laissa taikka 

 sen  nojalla säädettyjen vaatimusten mukai-
sesti. Ilmoitettu laitos vastaa alihankintana 
teettämistään toimenpiteistä.  

13 §  

Hyvän hallinnon vaatimukset  ja  virkavastuu 

Ilmoitetun  laitoksen  on  tässä laissa tarkoi-
tettuja julkisia hallintotehtäviä hoitaessaan 
noudatettava, mitä hallintolaissa  (434/2003), 
kielilaissa (423/2003), sähköisestä asioinnista 
viranomaistoiminnassa  annetussa laissa 

 (13/2003)  ja  viranomaisten toiminnan julki-
suudesta annetussa laissa  (621 / 1999)  sääde-
tään. 

Ilmoitetun  laitoksen  tai  tämän alihankkijan 
palveluksessa olevaan henkilöön sovelletaan 
rikosoikeudellista virkavastuuta hänen suorit-
taessaan tässä laissa tarkoitettuja tehtäviä.  
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ilmoitetun  laitoksen valvonta  ja  nimeärnisen 
 peruuttaminen 

Liikenne-  ja viestintäministeriö  valvoo il-
moitettujen laitosten toimintaa.  M inisteriöllä 
on  oikeus salassapitosäännösten estämättä 
saada valvontatehtävänsä suorittamiseksi tar-
peelliset tiedot laitoksen hallinnosta.  tabu-
desta,  henkilökunnan teknisestä pätevyydes-
tä, laitoksen tekemistä arvioinneista sekä 
tämän  lain  mukaisista arviointimenettelyistä 

 ja  laitoksen antamista vaatimustenmukai-
suustodistuksista  ja  EY-
tyypp itarkastustodistuksista. 

Ilmoitetun  laitoksen  on  ilmoitettava minis-
teriölle sellaisista toimintansa muutoksista, 
joilla voi olla vaikutusta  sen toimintaedelly-
tyksiin.  

Ministeriö voi peruuttaa nimeämisen koko-
naan  tai  määräajaksi,  jos  ilmoitettu laitos ei 
enää täytä huvivenedirektiivin liitteessä  XIV 
säädettyjä  vaatimuksia taikka  jos  laitos toimii 
olennaisesti tämän  lain tai  sen  nojalla annet- 

tujen säännösten vastaisesti. 
Ministeriön  on  ilmoitettava Euroopan yh-

teisöjen komissiolle  ja  muille Euroopan 
unionin  ja  Euroopan talousalueen jäsenvalti-
oille nimeämänsä ilmoitetut laitokset sekä 
nimeämisen peruutukset.  

3  luku 

Markkinavalvontasäännökset  

15 § 

Merenkulkulaitoksen  suorittama  markkina- 
valvonta 

Merenkulkulaitos  valvoo, että tuotteet ovat 
tämän  lain  ja sen  nojalla annettujen säännös-
ten mukaisia silloin, kun ne ensimmäisen 
kerran saatetaan markkinoille  tai  otetaan 
käyttöön. 

Velvollisuus ilmoittaa vaarasta  

Jos  valmistaja, valtuutettu edustaja  tai 
 markkinoille saattamisesta vastaava henkilö 

saa tietoonsa  tai  hänen tulisi hallussaan ole-
vien tietojen perusteella pystyä ammattitai-
tonsa perusteella päättelemään, että tuotteesta 
voi aiheutua vaaraa ihmisten turvallisuudelle 

 tai  terveydelle taikka omaisuudelle  tai  ympä-
ristölle, hänen  on  ilmoitettava tästä välittö-
mästi Merenkulkulaitokselle. Valmistajan, 
valtuutetun edustajan  tai  markkinoille saat-
tamisesta vastaavan henkilön  on  samalla il-
moitettava, mihin toimenpiteisiin  hän  on  jo 

 ryhtynyt vaaran takia. 
Valmistajan, valtuutetun edustajan  tai 

 markkinoille saattamisesta vastaavan henki-
lön  on  tehtävä yhteistyötä Merenkulkulaitok

-sen  kanssa vaaran torjumiseksi Merenkulku- 
laitoksen sitä pyytäessä.  

l7  

Kuluttajille annettavat tiedot 

Valmistajan, valtuutetun edustajan  tai 
 markkinoi  Ile  saattamisesta vastaavan henki-

lön  on  annettava markkinoinnissaan kulutta- 



ji  ile ja kuluttaj  im  rinnastettavil  le  henkilöille 
tarvittavat tiedot, jotta  he  pystyvät arvioi-
maan tuotteeseen liittyvät vaarat. Valmista-
jan, valtuutetun edustajan  tai  markkinoille 
saattamisesta vastaavan henkilön  on  myös 
varmistauduttava siitä, että tiedot annetaan 
kuluttaj ilie  ja kuluttaj  im  rinnastettaville  hen-
kilöiiie ymmärrettävässä  muodossa. Meren-
kulkulaitos voi vaatia, että valmistaja, valtuu-
tettu edustaja  tai  markkinoille saattamisesta 
vastaava henkilö antaa kuluttajille sopivalla 
tavalla tuotteeseen liittyvän vaaran torjumi-
sen  tai ehkäisemisen  kannalta tarpeellisia 
käyttö-  tai toimintaohjeita,  varoituksia  tai 

 muuta tietoa.  
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Tiedonsaantioikeus  

Valmistajan, valtuutetun edustajan sekä 
markkinoille saattamisesta vastaavan henki-
lön  on  annettava Merenkulkulaitokselle tä-
män määräämässä ajassa  lain  noudattamisen 
valvonnassa tarpeelliset tiedot, erityisesti sii-
tä osin kuin ne ovat tarpeen tuotteiden yksi-
löimiseksi  ja  tarvittaessa niiden jäljittämisek

-si,  sekä valvontatehtävän edellyttämässä laa-
juudessa vaadittaessa esitettävä Merenkulku- 
laitokselle tarkastusta varten kirjanpitonsa, 
kirjeenvaihtonsa  ja  varastonsa sekä annettava 
tehtävän suorittamisessa tarpeellinen apu. 

Tarkastusoikeus 

Merenkulkulaitoksella  on  oikeus päästä 
alueelle, huoneistoonja muuhun sellaiseen ti-
laan, jonne pääsy  on  tässä laissa tarkoitetun 
valvonnan kannalta tarpeen, tehdä siellä tar-
kastuksia  ja  ryhtyä muihin valvonnan edel-
lyttämiin toimenpiteisiin. Tarkastusoikeus ei 
kuitenkaan ulotu kotirauhan suojaamiin tiloi-
hin.  

20 §  

Oikeus ottaa tuotteita tul kittavaksi  ja tes/at- 
tavaksi 

Merenkulkulaitoksella  on  oikeus ottaa tuot- 

teita tutkittavakseen  ja testattavakseen, jos  se 
on  tämän  lain tai  sen  nojalla annettujen sään-
nösten noudattamisen valvonnan kannalta 
tarpeellista. Merenkuikulaitos voi käyttää 
tutkimuksessa  ja testauksessa  sekä riskinar-
vioinnissa apunaan ulkopuolista asiantunti-
jaa. 

Edellä  1  momentissa tarkoitettu tutkitta-
vaksi  ja testattavaksi  otettu tuote, joka  on  va-
hingoittunut,  on  korjattava  tai,  jos  se  ei ole 
mandollista, korvattava käyvän  hinnan  mu-
kaan,  jos  valmistaja, valtuutettu edustaja  tai 

 markkinoille saattamisesta vastaava henkilö 
sitä vaatii, jollei havaita, että tuote  on  tämän 

 lain tai  sen  nojalla annettujen säännösten vas-
tainen.  

Jos  tuote ei täytä tässä laissa  tai  sen  nojalla 
säädettyjä vaatimuksia. Merenkulkulaitos voi 
velvoittaa valmistajan, valtuutetun edustajan 

 tai  markkinoille saattamisesta vastaavan hen-
kilön korvaamaan hankinnasta, tutkimuksesta 

 ja testauksesta  aiheutuneet välttämättömät  ja 
 tarpeelliset kustannukset. Korvattavien kus-

tannusten tulee kuitenkin olla kohtuullisessa 
suhteessa valvonnassa suoritettu ih  in  toimen-
piteisiin sekä rikkomuksen laatuun. 

Tutkittavaksi  ja testattavaksi  ottamista ei 
kuitenkaan voida ulottaa kotirauhan suojaa - 
mun  tiloihin.  

21 § 

Ulkopuoliseile asiantunt/al/e  asetettava! 
vaatimukset 

Tämän  lain  mukaista viranomaisvalvontaa 
varten tutkimuksia, testauksia  ja riskinarvi-
ointeja tekevällä asiantuntijalla  tulee olla 
näiden tehtävien edellyttämä asiantuntemus 

 ja  pätevyys. Tällaiseen ulkopuoliseen asian-
tuntijaan sovelletaan virkamiehen esteelli-
syyttä koskevia  hall intolain  säännöksiä.  

22 §  

Määräys puutteeliisuuden korjaamiseksi  

Jos Merenkulkulaitos  valvontaa suorittaes-
saan toteaa, että tuote, sitä koskevat asiakirjat 

 tai  siitä annettavat tiedot eivät ole tässä laissa 
 tai  sen  nojalla annettujen säännösten rnukai - 

L 

. 



S 

S  

sia, Merenkulkulaitos  voi määrätä tuotteen 
valmistajan, valtuutetun edustajan  tai  mark-
kinoille saattamisesta vastaavan henkilön 
korjaamaan puutteellisuuden Merenkulkulai

-toksen  asettamassa määräajassa.  

23 § 

Toimenpidemääräykset  vaaran torjumiseksi, 
ehkäisemiseksi  tai  vähentämiseksi  

Jos  tuotteeseen liittyvä vaara ihmisten tur-
vallisuudelle  tai  terveydelle taikka omaisuu-
delle  tai  ympäristölle voidaan tehokkaasti 
torjua  tai  ehkäistä taikka vaaran suuruutta 
voidaan olennaisesti vähentää korjaus-, oi-
kaisu-  tai tiedottamistoimenpitein,  Meren-
kulkulaitos voi määrätä, että valmistajan, val-
tuutetun edustajan  tai  markkinoille saattami-
sesta vastaavan henkilön  on  toteutettava täl-
laiset toimenpiteet Merenkulkulaitoksen aset-
tamassa määräajassa  ja  määräämällä tavalla. 

Merenkulkulaitos  voi myös määrätä, että 
tekemättä jätetty toimenpide teetetään lai-
minlyöjän kustannuksella taikka että valmis-
tajan, valtuutetun edustajan  tai  markkinoille 
saattamisesta vastaavan henkilön toiminta 
keskeytetään  tai  kielletään.  

24 §  

Valmistuksen. maahantuonnin, markkiiioille 
saattamisenja käyllöönottamisen kielto  

Jos  tuote  on  ihmisten turvallisuudelle  tai 
 terveydelle taikka omaisuudelle  tai  ympäris-

tölle vaarallinen taikka tuote, sitä koskevat 
asiakirjat  tai  siitä annettavat tiedot eivät ole 
tämän  lain tai  sen  nojalla annettujen säännös-
ten mukaisia, Merenkulkulaitos voi kieltää 
valmistajalta, valtuutetulta edustajalta  tai 

 markkinoille saattamisesta vastaavalta henki-
löltä tuotteen valmistuksen, maahantuonn  in, 

 markkinoille saattamisen  tai  käyttöön ottami-
sen. Merenkulkulaitos voi samalla määrätä, 
että valmistajan, valtuutetun edustajan  tai 

 markkinoille saattamisesta vastaavan henki-
lön  on  tehokkaasti  ja  välittömästi poistettava 
vaaralliset  tai  säännösten vastaiset tuotteet 
markkinoilta. 

Valmistajan, valtuutetun edustajan  tai 
 markkinoille saattamisesta vastaavan henki-

lön  on  annettava Merenkulkulaitokselle tä-
män määräämässä ajassa selvitys siitä,  millä 

 tavoin  hän  on toimeenpannut  tässä pykälässä 
tarkoitettuun kieltoon liitetyn määräyksen, 
jonka mukaan tuotteet  on  poistettava mark-
kinoilta.  

25  §  

Valmistuksen, maahantuonnin, markkinoille 
saattamisenja käyttöönottamisen väliaikai- 

nen kielto 

Merenkulkulaitos  voi määrätä  24 §:ssä  tar-
koitetun kiellon väliaikaisena.  jos  on  ilmeis-
tä, että tuote aiheuttaa vaaran ihmisten tur-
vallisuudelle  tai  terveydelle taikka omaisuu-
delle  tai  ympäristölle taikka tuote, sitä kos-
kevat asiakirjat  tai  siitä annettavat tiedot ei-
vät ole tämän  lain tai  sen  nojalla annettujen 
säännösten mukaisia. Väliaikainen kielto  on 

 voimassa, kunnes asia lopullisesti ratkaistaan 
mainitun pykälän nojalla. Merenkulku laitos 
voi määrätä väliaikaisen kiellon samanaikai-
sesti kuin  se  antaa  22 tai 23 §:ssä  tarkoitetun 
korjaus-  tai oikaisumääräyksen tai  määrää 
toiminnan keskeytettäväksi, jolloin kielto  on 

 voimassa korjaus-  tai oikaisutoimenpiteelle 
 asetetun määräajan. 

Kun väliaikainen kielto  on  asetettu, kysy-
mys  24 §:ssä  tarkoitetun kiellon antamisesta 

 on  ratkaistava ensi tilassa.  

26 §  

Määräys tuotteen hävittämiseksi  

Jos 23-25  §:ssä  tarkoitettuja kieltoja  ja 
 määräyksiä ei voida pitää riittävinä, Meren-

kulkulaitos voi määrätä valmistajan, valtuu-
tetun edustajan  tai  markkinoille saattamisesta 
vastaavan henkilön hallussa olevan tuotteen 
taikka  27 §:n  nojalla valmistajalle, valtuute

-tulle  edustajalle  tai  markkinoille saattamises-
ta vastaavalle henkilölle palautetun tuotteen 
hävitettäväksi  tai,  jos  tätä ei katsota tarkoi-
tuksenmukaiseksi, määrätä, miten tuotteen 
suhteen muutoin  on meneteltävä. 



27 §  

Määräys tuotteen korjaamiseksi, vaihtami- 
seksi  tai  kaupan purkamiseksi 

Kun Merenkulkulaitos  on 24 §:n  nojalla 
määrännyt tuotetta koskevan kiellon,  se  voi 
määrätä valmistajan, valtuutetun edustajan 

 tai  markkinoille saattamisesta vastaavan hen-
kilön ryhtymään toimenpiteisiin, jotka kos-
kevat  jo  markkinoille saatettua  tai  käyttöön 
otettua tuotetta  ja  joiden nojalla tuotteeseen 
liittyvä vahingonvaara voidaan torjua  ja  tuot-
teen haltijan oikeudellinen asema turvata. 

Edellä  1  momentissa tarkoitetulla määräyk-
sellä valmistaja, valtuutettu edustaja  tai 

 markkinoille saattamisesta vastaava henkilö 
voidaan velvoittaa:  

1) korjaamaan tuote niin, että  sen  raken-
teessa  tai koostumuksessa  olevasta viasta  tai 

 puutteesta taikka siitä annetuista totuuden- 
vastaisista  tai harhaanjohtavista tai  puutteel-
lisista tiedoista aiheutuva vaara poistuu (kor-
jaaminen);  

2) ottamaan takaisin tuote, joka saattaa vaa-
rantaa ihmisten turvallisuuden  tai  terveyden 
taikka omaisuuden  tai  ympäristön, sekä an-
tamaan  sen  tilalle samanlainen  tai  samankal-
tainen tuote, joka ei ole vaarallinen (vaihto); 
taikka  

3) purkarnaan  kauppa (kaupan purku). 
Merenkulku laitos voi antaa  1  momentissa 

tarkoitetun määräyksen myös,  jos  24  §:ssä 
 tarkoitettua kieltoa ei voida määrätä  sen 
 vuoksi, että kysymyksessä olevia tuotteita ei 

ole enää valmistajan, valtuutetun edustajan 
 tai  markkinoille saattamisesta vastaavan hen-

kilön hallussa,  ja jos  määräyksen antamiseen 
 on  painavia syitä.  

28 § 

 Määräys tiedottamiseen  

Jos Merenkulkulaitos on  määrännyt  24 tai 
25  §:ssä  tarkoitetun kiellon taikka antanut  27 
§:ssä  tarkoitetun määräyksen, Merenkulku- 
laitos voi asettamassaan määräajassa  ja  mää-
räämällään  tavalla velvoittaa valmistajan, 
valtuutetun edustajan  tai  markkinoille saat-
tamisesta vastaavan henkilön tiedottamaan 
kiellosta  tai  määräyksestä sekä tuotteeseen  

taikka  sen  käyttämiseen liittyvästä vaarasta. 
Tiedottamista koskeva määräys voidaan an-
taa myös silloin, kun  24  §:ssä  tarkoitettua 
kieltoa ei voida määrätä  sen  vuoksi, että ky-
symyksessä olevia tuotteita ei ole enää val-
mistajan, valtuutetun edustajan  tai  markki-
noille saattamisesta vastaavan henkilön hal-
lussa,  ja  kun tiedottamisvelvoitteen asettami-
selle  on  painavia syitä.  

29 §  

Toimenpiteet  CE-merkinnällä varustetun 
vaarallisen  tai vaatimustenvastaisen  tuotteen 

osalta  

Jos Merenkulkulaitos  toteaa, että  CE- 
merkinnällä varustettu tuote voi oikein suun-
niteltuna, rakennettuna. tarvittaessa asennet

-tuna. huollettuna  ja käyttötarkoituksen  mu-
kaisesti käytettynä vaarantaa ihmisten turval-
lisuuden  tai  terveyden taikka omaisuuden  tai 

 ympäristön, tulee Merenkulkulaitoksen ryh-
tyä tarvittaviin  24  ja  25  §:ssä tarkoitettuihin 

 toimenpiteisiin tällaisten tuotteiden poistami-
seksi markkinoilta  tai  niiden markkinoille 
saattamisen  ja käyttöönottamisen  kieltämi-
seksi  tai  rajoittamiseksi. Merenkulku laitok-
sen  on  viipymättä ilmoitettava toimenpiteis-
tWin  ja  niiden perusteista Euroopan yhteisö-
jen komissiolle.  

Jos CE-merkinnällä varustettu tuote ei ole 
vaatimustenmukainen, tulee Merenkulkulai

-toksen  ryhtyä toimenpiteisiin  CE-merkinnän 
k iinnittänyttä  valmistajaa, valtuutettua edus-
tajaa  tai  markkinoille saattamisesta vastaavaa 
henkilöä vastaan. Merenkulku laitoksen  on 

 viipymättä ilmoitettava toimenpiteistään  ja 
 niiden perusteista Euroopan yhteisöjen ko-

missiolle  ja  muille Euroopan unionin  ja  Eu-
roopan talousalueen jäsenvaltioille.  

3o  

Toimenpiteet epäasianmukaisen  CE- 
,nerkinnän  osalta  

Jos CE-merkintä  on  kiinnitetty epäasian-
mukaisesti, valmistaja, valtuutettu edustaja 

 tai  markkinoille saattamisesta vastaava hen-
kilö  on  velvollinen saattamaan merkmnän si-
tä koskevien säännösten mukaiseksi Meren- 

. 

. 



.  

ku Ikulaitoksen  määräämällä tavalla.  
Jos 1  momentissa tarkoitettua velvollisuut-

ta ei noudateta, Merenkulku laitoksen  on  ryh-
dyttävä tarvittaviin  29 §:ssä tarkoitettuihin 

 toimenpiteisiin.  

31 § 

Uhkasakko 

Merenkulkulaitoksen  tämän  lain  nojalla 
määräämää kieltoa  tai  antamaa määräystä  on 

 tehostettava uhkasakolla, jollei  se  erityisistä 
syistä ole tarpeetonta. 

Merenkulkulaitos  voi asettaa  17 §:ssä  tar-
koitettujen tietojen antamisen sekä  18 §:ssä 

 tarkoitetun tiedonantovelvollisuuden sekä 
asiakirjojen  ja  varaston esittämisvelvol lisuu

-den  noudattamisen tehosteeksi uhkasakon. 
Edellä  I  ja  2  momentissa tarkoitetun uhka-

sakon tuomitsee maksettavaksi hallinto- 
oikeus Merenkulkulaitoksen hakemuksesta. 

Uhkasakkoon, teettämiseen  ja keskeyttami
-seen  sovelletaan muutoin, mitä uhkasakko-

laissa  (1113/1990)  säädetään.  

la on  oikeus viranomaisten toiminnan julki-
suudesta annetussa laissa säädetyn salassapi-
tovelvollisuuden estämättä saada tämän  lain 

 mukaista valvontaa varten tarpeellisia tietoja 
toisilta viranomaisilta. 

Viranomaisten toiminnan julkisuudesta an-
netussa laissa säädetyn salassapitovelvolli-
suuden estämättä saa tässä laissa tarkoitettuja 
tehtäviä hoidettaessa saatuja salassapitovel-
vollisuuden piiriin kuuluvia tietoja luovuttaa:  

1) syyttäjälle,  poliisille, rajavartiolaitoksel
-le  ja tulliviranomaiselle  rikoksen ehkäisemi-

seksi  tai  selvittämiseksi;  
2) ympäristönsuojelu-  ja ku luttajansuojelu

-viranomaiselle silloin, kun luovutettava asia-
kirja sisältää tälle viranomaiselle tarpeellisia 
tietoja sille kuuluvien tehtävien suorittami-
seksi; sekä  

3) toimivaltaisel  le  ulkomaan viranomaisel
-te ja  kansainväliselle toimielimelle Euroopan 

yhteisön direktiiviin  tai  Suomea sitovaan 
kansainväliseen sopimukseen perustuvan 
velvoitteen toteuttamiseksi.  

34 

32 
	

ilmoitetun laitoksen tietojen luovuttaminen 

S  

Valvonnasta perittävät maksut 

Merenkulkulaitos  voi määrätä valmistajan, 
valtuutetun edustajan  tai  markkinoille saat-
tamisesta vastaavan henkilön suorittamaan 
Merenkulkulaitokselle valtion maksuperuste-
laissa  (150/1992)  tarkoitetun omakustan-
nusarvon mukaisen maksun niistä tarkastuk-
sista, jotka ovat olleet tarpeen Merenkulku- 
laitoksen ryhdyttyä tämän  lam 22-30 §:ssä 
tarkoitettuun valvontatoimenpiteeseen.  Mak-
susta säädetään tarkemmin liikenne-  ja  vies-
tintäministeriön  asetuksella.  

4  luku 

Erinäiset säännökset  

33 § 

Tiedonsaanti  toiselta viranomaiseitaja  sa- 
lassapidettävien  tietojen luovuttatninen 

Merenkulkulaitoksella  ja tulliviranomaisel - 

Ilmoitetut  laitokset ovat viranomaisten 
toiminnan julkisuudesta annetussa laissa sää-
detyn salassapitovelvol lisuuden estämättä 
velvoll isia antamaan:  

1) laitosten yhteistoiminnan kannalta tar-
peellisia tietoja toisille tässä laissa tarkoite-
tuil  le ilmoitetuille laitoksi Ile  sekä Euroopan 
unionin  ja  Euroopan talousalueen toisen  jä-
senvaltion nimeärnille ilmoitetu ilie laitoksi I-
le;  sekä  

2) tämän  lain  mukaisen valvonnan kannalta 
tarpeellisia tietoja Merenku Ikulaitokselle.  

35 §  

Yleinen ohjaus  ja  valvonta 

Yleinen ohjaus  ja  kehittäminen tämän  lain 
 tarkoituksen toteutumiseksi kuuluu liikenne- 

ja viestintäministeriölle. 
Merenkulkulaitos  valvoo tämän  lain  ja sen 

 nojalla annettujen säännösten, määräysten  ja 
 päätösten noudattamista. 

Tulliviranomainen  valvoo tämän  lain  ja sen 
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nojalla annettujen säännösten, määräysten  ja 
 päätösten noudattamista tuotteiden Euroopan 

unionin  ja  Euroopan talousalueen ulkopuolel-
ta tapahtuvassa maahantuonnissa.  

36  

Virka-apu 

Poliisin  on  annettava Merenku lkulaitoksel
-le  ja tulliviranomaiselle  tässä laissa  tai  sen 

 nojalla säädettyjen tehtävien suorittamiseksi 
 virka-apua.  Virka-avun antamisen edellytyk-

senä  on,  että Merenkulkulaitosta  tai tullivi-
ranomaista  estetään suorittamasta virkatehtä-
viään.  

37  

Muutoksenhaku 

Merenkulku laitoksen  22-3 0 § :n  nojalla 
tekemää päätöstä  on muutoksenhausta  huo-
limatta noudatettava, jollei muutoksenhaku- 
viranomainen toisin määrää. 

Merenkulkulaitoksen  32 §:n  nojalla teke-
mään maksua koskevaan päätökseen haetaan 
muutosta  sen  mukaan kuin valtion maksupe-
rustelaissa säädetään. 

Muutoksenhausta  on  muutoin voimassa, 
mitä hallintolainkäyttölaissa  (586/1996)  saa-
detään.  

38 § 

Oikaisuinenettelyja  muutoksenhaku ilmoite - 
tun  laitoksen päätöksistä 

Ilmoitetun  laitoksen vaatimustenmukai-
suustodistusta, EY-tyyppitarkastustodistusta 

 tai laatujärjestelmän  arviointia koskevaan 
päätökseen ei saa hakea muutosta valittamal

-la.  Laitoksen antamaan päätökseen saa hakea 
oikaisua Merenku Iku laitokselta  30  päivän 
kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Ilmoi-
tetun laitoksen antamaan päätökseen  on  lii-
tettävä oikaisuvaatimusosoitus. 

Merenkulku laitoksen oikaisumenettelyssä 
antamaan päätökseen haetaan muutosta  sen 

 mukaan kuin  hal lintolainkäyttölaissa  sääde-
tään.  

39 § 

Ran gaist ussäännös  

Joka tahallaan  tai  törkeästä huolimatto-
muudesta  

1) saattaa tuotteen markkinoille  tai  ottaa 
 sen  käyttöön  6 tai 9 §:n  taikka  7, 8 tai 10 §:n 

tai  niiden nojalla annettujen säännösten vas-
taisesti,  

2) rikkoo  16 tai 17 §:ssä säädettyä  velvolli-
suutta  tai 

3) rikkoo  22-30 §:ssä  tarkoitettua kieltoa 
 tai  määräystä,  

on  tuomittava, jollei teosta muualla laissa 
säädetä ankarampaa rangaistusta, eräiden 
huviveneiden turvallisuudesta  ja päästövaa-
timuksisia  annetun  lain  rikkomisesta  sak-
koon.  

Joka rikkoo  22-30 §:n  nojalla määrättyä 
uhkasakolla tehostettua kieltoa  tai  määräystä, 
voidaan jättää tuomitsematta rangaistukseen 
samasta teosta.  

40 § 

Voimaantulo  

Tämä laki tulee voimaan  I  päivänä loka-
kuuta  2005.  

Ennen tämän  lain  voimaantuloa voidaan 
ryhtyä  lain  täytäntöönpanon edellyttämiin 
toimenpiteisiin. 

Tällä lailla kumotaan moottoriveneiden  ää-
nenvaimennuksesta 30  päivänä maaliskuuta 

 1973  annettu kauppa-ja  teollisuusministeriön 
päätös  (308/1973)  sekä eräiden huviveneiden 
turvallisuudesta  20  päivänä kesäkuuta  1996 

 annettu asetus  (464/1996). 

41 § 

Siirtvmäsäännös  

Tämän  lain  estämättä markkinoille saatet-
tavaksi  ja  käyttöön otettavaksi hyväksytään 
kuitenkin:  

1) 31  päivään joulukuuta  2005  saakka  hu-
viveneet, keskeneräiset huviveneet ja  varus-
teet. jotka täyttävät vesiliikennelain 

 (463/1996)  ja  eräiden huviveneiden turvalli-
suudesta annetun asetuksen vaatimukset,  se- 

. 

iJ 
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kä vesiskootterit,  jotka täyttävät vesiliikenne
-lain  vaatimukset;  

2) 31  päivään joulukuuta  2005  saakka  die-
selmoottorit  ja  nelitahtiset bensiinimoottorit, 

 jotka täyttävät vesiliikennelain  ja  moottori- 
veneiden äänenvaimennuksesta annetun  

kauppa-  ja  teollisuusministeriön päätöksen 
vaatimukset; sekä  

3)31  päivään joulukuuta  2006  saakka kak-
sitahtiset bensiinimoottorit, jotka täyttävät 
vesiliikennelain  ja  moottoriveneiden  äänen-
vaimennuksesta annetun kauppa-  ja  teolli-
suusministeriön päätöksen vaatimukset. 

Naantalissa  5  päivänä elokuuta  2005  

Tasavallan Presidentti  

TARJA HALONEN 

S  

Ministeri Kari Rajainäki 

. 



748/2005  

Valtioneuvoston asetus  
huviveneiden  ja vesiskoottereiden  turvallisuudesta  ja melupäästöistä  sekä huviveneislin  ja 

vesiskoottereihin asennettavien  moottoreiden melu-  ja pakokaasupäästöistä  

Annettu Helsingissä  15  päivänä syyskuuta  2005  

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka  on  tehty liikenne-  ja viestintäministeriön  esille-
lystä, säädetään eräiden huviveneiden turvallisuudesta  ja päästövaatimuksista  5  päivänä elo-
kuuta  2005  annetun  lain (621/2005) 7 §:n 3 momentinja 8 §:n 3  momentin  nojalla:  

I  luku 

Yleiset säännökset  

l  

Määritelmät 

Tässä asetuksessa tarkoitetaan:  
1) suunnitteluluokalla  yhtä huviveneen 

käyttöolosuhteiden perusteella määriteltyä 
vaativuustasoa  

2) moduulilla vaatimuksenmukaisuuden 
arviointimenetelmää.  

2  luku 

Tuotteita koskevat vaatimukset  

2  

Näytteille asettaminen 

Vaikka tuote ei täytä eräiden huviveneiden 
turvallisuudesta  ja päästövaatimuksista  anne-
tussa laissa  (621/2005),  jäljempänä huvi-
venelaki, säädettyjä vaatimuksia,  se  voidaan 
asettaa esille näyttelyssä, messuilla  ja  esitte-
lyssä.  jos  samalla selvästi ilmoitetaan, ettei 
sitä saa saattaa markkinoille  tai  ottaa käyt-
töön ennen kuin  se  täyttää nämä vaatimukset.  

3  

Keskeneräinen huvivene 

Keskeneräinen huvivene voidaan saattaa 
markkinoille,  jos  valmistaja. valtuutettu 
edustaja  tai  markkinoille saattamisesta vas-
taava henkilö tekee huvivenelain  2 §:ssä 

 mainitun huvivenedirektiivin liitteen  III a 
 kohdan mukaisen ilmoituksen siitä, että  hu-

vivene  on  tarkoitettu toisten valmiiksi raken-
nettavaksi.  

4  

Liitettävä varuste 

Varuste,  jossa  on huvivenedirektiivin  hit-
teessä  IV  tarkoitettu  CE-merkintä  ja  jonka 
mukana  on huvivenedirektiivin liitteen  XV 

 mukainen kirjallinen vakuutus vaatimusten-
mukaisuudesta, voidaan saattaa markkinoille 

 tai  ottaa käyttöön, kun  se on  tarkoitettu hiitet-
täväksi huviveneeseen  ja  kun valmistaja, val-
tuutettu edustaja  tai,  kolmannesta maasta ta-
pahtuvan tuonnin yhteydessä, varusteen 
markkinoille saattava henkilö  on  tehnyt  hu-
vivenedirektiivin liitteen  III b  kohdassa tar-
koitetun ilmoituksen. 

. 
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Liitettävä moottori 

Sisämoottori, sisäperämoottori  ilman kun-
teää pakoputkistoa, liikkuviin työkoneisiin 
asennettavien poittomoottoreiden kaasu-  ja 
hiukkaspäästöjen torjuntatoimenpiteitä  kos-
kevan jäsenvaltioiden laiiisäAdännön lähen-
tämisestä annetun Euroopan parlamentin  ja 

 neuvoston direktiivin 97168/EY,  sellaisena 
kuin  se on  muutettuna  ja  Suomessa täytän-
töön pantuna, mukaisesti tyyppihyväksytty 
moottori, joka  on  mainitun direktiivin liitteen  
I 4.2.3  kohdassa säädetyn vaiheen  II  mukai-
nen,  tai  ajoneuvojen puristussytytysmootto-
reiden kaasumaisten  ja hiukkasmaisten  pääs-
töjen sekä ajoneuvoissa käytettävien maa-  tai 
nestekaasuila  toimivien ottomoottoreiden 
kaasupäästöjen torjumiseksi toteutettavia 
toimenpiteitä koskevan jäsenvaltioiden lain-
säädännön lähentämisestä annetun neuvoston 
direktiivin 88/77/ETY, sellaisena kuin  se on 

 muutettuna  ja  Suomessa täytäntöön pantuna, 
mukaisesti tyyppihyväksytty moottori saa-
daan saattaa markkinoille  tai  ottaa käyttöön, 

 jos  valmistaja  tai  valtuutettu edustaja antaa 
huvivenedirektiivin liitteen  XV  3  kohdan 
mukaisen ilmoituksen siitä, että moottori 
täyttää huvivenedirektiivin pakokaasupäästö

-jä  koskevat vaatimukset silloin, kun  se  asen-
netaan huviveneeseen  tai vesiskootteriin 

 valmistajan ohjeiden mukaisesti.  

3  luku 

Vaatimustenmukaisuuden arviointi 

Vaatimustenmukaisuuden  arviointi suunnitte- 
lunja rakentamisen osalta 

Valmistajan  tai  tämän valtuutetun edusta-
jan  on  ennen huvivenelain  3 §:n 1  kohdassa 
mainitun tuotteen valmistamista  ja  markki-
noi  ile  saattamista noudatettava huvivenedi-
rektiivin liitteen  I A-osan  I  kohdassa määri-
teltyjen veneiden suunnitteluluokkien  A, B, 
C  ja  D  osalta seuraavaa menettelyä:  

I)  luokkien  A  ja  B huviveneelle,  jonka 
rungon pituus  on: 

a) vähintään  2,5  ja alle  12  metriä, tehdään 
huvivenedirektiivin liitteen  VI  mukainen 
valmistuksen sisäinen tarkastus testeillä täy-
dennettynä (Aa-moduuli), huvivenedirektii

-vin  liitteessä  VII  kuvailtu EY-tyyppitarkastus 
 (B-moduuii) täydennettynä huvivenedirektii-

vin  liitteessä  VIII  tarkoitetulla tyypinmukai-
suudella  (C-moduuli) tai  mikä tahansa seu-
raavista moduuleista  tai moduuliyhdistelmis-
tä: B + D (direktiivin lute IX;  tuotannon laa-
dunvarmistus),  B + E (direktiivin lute  XVI; 

 tuotteen laatua koskeva vakuutus),  B + F (di-
rektiivin lute X; tuotekohtainen  tarkastus),  G 
(direktiivin lute XI; yksikkökohtainen  tarkas-
tus)  tai H (direktiivin lute  XII;  täydellinen 
laadunvarmistus);  

b) vähintään  12  ja  enintään  24  metriä, teh-
dään huvivenedirektiivin liitteessä  VII  tarkoi-
tettu EY-tyyppitarkastus  (B-moduuli) täy-
dennettynä huvivenedirektiivin  liitteessä  VIII 
tarkoitetul la 	tyypinmukaisuudella 	(C- 
moduuii) tai  mikä tahansa seuraavista  mo-
duuleista  tai moduuliyhdistelmistä: B + D, B 
+ E, B + F, G tai H; 

2)  luokan  C huviveneelle,  jonka rungon pi-
tuus  on: 

a)  vähintään  2,5  ja alle  12  metriä,  jos  nou-
datetaan huvivenedirektiivin liitteen  I A-osan  
3.2  ja  3.3  kohtiin liittyviä yhdenrnukaistettuja 
standardeja, tehdään huvivenedirekti ivin  Ii it- 
teessä  V  tarkoitettu valmistuksen sisäinen 
tarkastus  (A-moduuli). huvivenedirektiivin 

 liitteessä  VI  tarkoitettu valmistuksen sisäinen 
tarkastus testeillä täydennettynä (Aa-
moduuli), huvivenedirektiivin liitteessä  VII 

 kuvailtu EY-tyyppitarkastus  (B-moduuli) 
täydennettynä huvivenedirektiivin  liitteessä 

 VIII tarkoitetuila tyypinmukaisuudella (C-
moduuli) tai  mikä tahansa seuraavista  mo-
duuleista  tai moduuliyhdistelmistä: B + D. B 
+ E, B + F, G tai H;  jos  ei noudateta huvi-
venedirektiivin liitteen  I A-osan  3.2  ja  3.3  
kohtiin liittyviä yhdenmukaistettuja standar-
deja, tehdään huvivenedirektiivin liitteessä 

 VI  tarkoitettu valmistuksen sisäinen tarkastus 
testeillä täydennettynä (Aa-rnoduuli), huvi-
venedirektiivin liitteessä  VII  kuvailtu EY-
tyyppitarkastus  (B-moduuli) täydennettynä 
huvivenedirektiivin  liitteessä  VIII  tarkoitetul-
la tyypinmukaisuudella  (C-moduuli) tai  mikä 
tahansa seuraavista moduuleista  tai moduu-
liyhdistelmistä: B + D, B + E, B + F, G tai H; 



b)  vähintään  12  ja  enintään  24  metriä, teh-
däAn huvivenedirektiivin liitteessä  VII  tarkoi-
tettu EY-tyyppitarkastus  (B-moduuli) täy-
dennettynä  huv ivenedirektiivin  Ii itteessä VIII 

 tarkoitetulla tyypinmukaisuudella  (C-
moduuli) tai  mikä tahansa seuraavista  mo-
duuleista  tai moduuliyhdistelmistä: B + D, B 
+ E, B + F, G tai 1-I;  sekä  

3)  luokan  D huvivenee  ile,  jonka rungon pi-
tuus  on  vähintään  2,5  ja  enintään  24  metriä, 
tehdään huvivenedirektiivin liitteessä  V  tar-
koitettu valmistuksen sisäinen tarkastus  (A-
moduuli), huvivenedirektiivin  liitteessä  VI 

 tarkoitettu valmistuksen sisäinen tarkastus 
testeillä täydennettynä (Aa-moduul  i),  huvi-
venedirektiivin liitteessä  VII  kuvailtu EY-
tyyppitarkastus  (B-moduuli) täydennettynä 
huvivenedirektiiv in  liitteessä  VIII tarkoitetul-
Ia tyypinmukaisuudella (C-moduuli) tai  mikä 
tahansa seuraavista moduuleista  tai moduu-
liyhdistelmistä: B + D, B + E, B + F, G tai H. 

Vesiskoottereille  tehdään  huv ivenedirektii
-vin  liitteessä  V  tarkoitettu valmistuksen si-

säinen tarkastus  (A-moduuli), huvivenedirek-
tiivin  liitteessä  VI  tarkoitettu valmistuksen 
sisäinen tarkastus testei liä täydennettynä 
(Aa-moduul  i), huv ivenedirekti ivin  liitteessä  
VII kuvai  Itu  EY-tyyppitarkastus  (B-moduuli) 
täydennettynä huvivenedirektiivin  liitteessä  
VIII  tarkoitetulla tyypinmukaisuudella  (C- 
moduuli) tai  mikä tahansa seuraavista  mo- 
duuleista  tai moduuliyhdistelmistä: B + D, B 
+ E, B + F, G tai H. 

Varusteille  tehdään mikä tahansa seuraa-
vista moduuleista  tai moduuliyhdistelmistä 
muodostuvista arvioinneista: B + C, B + D, B 
+ F, G tai H. 
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Huviveneen  rakentamisen jälkeinen vaati - 
mustenmukaisuuden  arviointi 

Luonnollisen henkilön  tai oikeushenkilön, 
 joka ottaa vastuun huviveneen rakentamisen 

jälkeisestä arvioinnista huvivenelain  8 §:n 2 
 momentin  mukaisesti,  on  tehtävä ilmoitetulle 

laitokselle rakentamisen jälkeistä selvitystä 
koskeva  hakemus.  Kyseisen henkilön  on 

 toimitettava ilmoitetulle laitokselle kaikki 
saatavilla olevat tuotteen ensimmäistä alku- 
perämaan markkinoille saattamista koskevat  

asiakirjat  ja  tekniset rakennekuvaukset. 
Ilmoitetun  laitoksen tehtävänä  on  tutkia 

asianomainen tuote  ja  suorittaa laskelmat  ja 
 muut arvioinnit varmistaakseen  sen,  että tuo-

te  on huvivenedirektiivin asiaankuuluvien 
 vaatimusten mukainen. Ilmoitetun laitoksen 
 on  laadittava suoritettua arviointia koskeva 

vaatimustenmukaisuusselvitys sekä ilmoitet-
tava tuotteen markkinoille saattavalle  tai 

 käyttöön ottavalle henkilölle tämän velvoit-
teista. 

Henkilö, joka saattaa tuotteen markkinoille 
 tai  ottaa  sen  käyttöön, laatu huvivenedirek-

tiivin liitteen  XV  mukaisen vaatimustenmu-
kaisuusvakuutuksen  ja  huolehtii  CE-
merkinnän  sekä asianomaisen ilmoitetun lai-
toksen tunnusnumeron kiinnittäm isestä thot-
teeseen. Huvivenedirektiivin liitteen  1 2.2 

 kohdassa kuvattuun valmistajan kilpeen  on 
sisällytettävä  sanat "Rakentamisen jälkeinen 
todistus".  
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Vaatimustenmukais  uuden arviointi  pakokaa- 
supäästOjen  osalta 

Valmistajan  tai  tämän valtuutetun edusta-
jan  on  ennen huvivenelain  3 §:n 2  kohdassa 
mainitun tuotteen valmistamista  ja  markki-
noille saattam ista noudatettava huvivenedi-
rektiivin liitteessä  VII kuvailtua  EY-
tyyppitarkastusta  (B-moduu Ii) täydennettynä 
huvivenedirektiivin I iitteessä VIII tarkoitetul

-ta tyypinmukaisuuden tarkastuksella  (C-
moduuli) tai  mitä tahansa seuraavista moduu-
leista  tai moduuliyhdistelmistä: B + D, B + 
F, B+ F, G tai H. 

Vaatimustenmukaisuuden  arviointi melu - 
päästOjen  osalta 

Valmistajan  tai  tämän valtuutetun edusta-
jan  on  ennen huvivenelain  3 §:n 3  kohdan  a 

 ja  b alakohdassa  tarkoitetun tuotteen markki-
noille saattamista  tai  käyttöön ottamista nou-
datettava seuraavaa menettelyä:  

I)  jos  testit tehdään käyttäen yhdenmu-
kaistettua melumittausstandardia  (EN ISO 
14509),  tehdään huvivenedirektiivin liitteessä 

. 



.  

VI  tarkoitettu valmistuksen sisäinen tarkastus 
teste  il  lä täydennettynä (Aa-moduu Ii),  huvi-
venedirektiivin liitteessä  XI  tarkoitettu yk-
sikkökohtainen tarkastus  (G-moduuli) tai  hu-
vivenedirektiivin  liitteessä  XII  tarkoitettu 
täydellinen laadunvarmistus  (H-moduuli); 

2) jos  arviointiin käytetään Frouden lukua 
 ja  teho-uppouma-suhdearvoon perustuvaa 

menetelmää, tehdään huvivenedirektiivin  Ii it- 
teessä  V  tarkoitettu valmistuksen sisäinen 
tarkastus  (A-moduuli), huvivenedirektiivin 

 liitteessä  VI  tarkoitettu valmistuksen sisäinen 
tarkastus 	täydennettynä testeillä 	(Aa- 
moduuli), huvivenedirektiivin liitteessä  XI 

 tarkoitettu yksikkökohtainen tarkastus  (G-
moduuli) tai huvivenedirektiivin Ii itteessä 

 XII  tarkoitettu täydellinen laadunvarmistus 
 (H-moduuli); tai 

3) jos  arviointiin käytetään edellä olevan  1 
 kohdan mukaisesti laadittuja sertifloituja ver-

tailuvenetietoja, tehdään huvivenedirektiivin 
liitteessä  V  tarkoitettu valmistuksen sisäinen 
tarkastus  (A-moduuli) huvivenedirektiivin  

liitteessä  VI  tarkoitettu valmistuksen sisäinen 
tarkastus täydennettynä lisävaatimuksilla 
(Aa-moduuli), huvivenedirektiivin  I iitteessä 
XI  tarkoitettu yksikkökohtainen tarkastus  (G- 
moduuli) tai huvivenedirektiiviin  liitteessä  
XII  tarkoitettu täydellinen laadunvarmistus 

 (H-moduuli). 
Huvivenelain  3 §:n 3  kohdan cja  d alakoh-

dassa  mainittujen tuotteiden osalta valmista-
jan  tai  tämän valtuutetun edustajan  on  nouda-
tettava huvivenedirektiivin liitteessä  VI  tar-
koitettua valmistuksen sisäistä tarkastusta 
täydennettynä lisävaatimuksilla (Aa-
moduuli) taikka  G- tai H-moduulin  mukaista 
arviointia. 

Voimaantulo  

Tämä asetus tulee voimaan  1  päivänä loka-
kuuta  2005.  

Helsingissä  15  päivänä syyskuuta  2005  

Liikenne-  ja viestintäministeri  Leena Luhtanen 

Merenkulkuneuvos Raimo Kurki 
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