
Merenkulkulaitoksen 

TIEDOTUSLEHTI  
Merenkulkulaitos 	8/22.5.2006  

VENEIDEN KASISAMMUTTIMIEN VUOSITARKASTUKSET  JA  TEHOLUOKAT 

Vesiliikenneasetuksen  (124/1997) 2 § : n  säännöksiä vesikulkuneuvon perusvarustuksesta 
 on  muutettu  4.5.2006  annetulla valtioneuvoston asetuksella  (330/2006),  joka tuli 

voimaan  15.5.2006.  Muutokset koskevat veneiden käsisammuttimien tarkastusta  ja 
teholuokkia.  

Veneiden käsisammuttimet tulee tarkastaa vuosittain. Tarkastusvelvollisuus koskee kaik-
kia veneitä, joissa  on liekillä  toimiva polttolaite, sisämoottori  tai  yli  25  kilowatin perä- 
moottori.  Jos  veneessä ei ole käyttökuntoista, tarkastettua sammutinta, veneilijälle voi-
daan määrätä rikesakko. 

Käsisammuttimen  tulee olla teholuokaltaan vähintään  8A 68B,  joka vastaa huviveneitä 
koskevien jäsenvattloiden lakien, asetusten  ja  hallinnollisten määräysten lähentämisestä 
annetun Euroopan parlamentin  ja  neuvoston direktiivin 94/25/EY, ns. huvivenedirektiivi, 
vaatimuksia. 

Edellä mainitun käsisammuttimen asemesta hyväksytään kuitenkin  1.5.2008  saakka 
vaihtoehtoisesti joko asianmukaisesti tarkastettu käsisammutin, joka  on  vanhan  AB- tai 
ABE-luokan mukainen  ja  jossa sammutusainetta  on  vähintään kaksi kiloa,  tai käsisammu-
tin,  joka  on teholuokaltaan  vähintään  13A 55B.  Kaikkien käsisammuttimien tulee  1.5.2008 

 jälkeen olla teholuokaltaan huvivenedirektiivin vaatimusten mukaisia. 

. 

	 Oheisena  on  valtioneuvoston asetus vesillikenneasetuksen muuttamisesta. 

Meriturvallisuusjohtaja 
	 Paavo  Wihuri  
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330/2006  

Valtioneuvoston asetus  
vesiliikenneasetuksen  2  §:  n  muuttamisesta  ja  väliaikaisesta muuttamisesta 

Annettu Helsingissä  4  päivänä toukokuuta  2006  

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka  on  tehty liikenne-  ja viestintäministeriön  esitte-
lystä, 

muutetaan  7  päivänä helmikuuta  1997  annetun vesiliikenneasetuksen  (124/1997) 2 §:n 1 
 momentin  3  ja  4  kohta sekä  3  momentti  ja  

lisätään  2 §:n I momenttiin  uusi  5  kohta sekä  2 §:ään  uusi  2  momentti, jolloin nykyinen  2  
momentti  ja  muutettu  3  momentti siirtyvät  3  ja  4 momentiksi,  seuraavasti: 	

. 

2 

Vesikulkuneuvon perus  varustus 

Liikkeellä olevassa moottorilla  tai  yli vii-
den metrin pituisessa purjeella varustetussa 
vesikulkuneuvossa  on  oltava seuraavat käyt-
tökuntoiset varusteet:  

3) airot  tai mela  taikka ankkuri köysineen;  
4) asianmukaisesti tarkastettu käsisammu

-tin,  jos vesikulkuneuvossa  on liekillä  toimiva 
polttolaite, sisäkone  tai  yli  25  kilowatin pe-
rämoottori; käsisammuttimen tulee olla  stan-
dardin  EN 3  mukainen  ja teholuokaltaan  vä-
hintään  8A 68B; 

5) 4  kohdassa tarkoitetun käsisammuttimen 
asemesta asianmukaisesti tarkastettu  kä- 

Helsingissä  4  päivänä toukokuuta  2006  

sisammutin,  joka  on  standardin  EN 3 mukai-
nenja teholuokaltaan  vähintään  13A 55B tai 

 kuuluu vanhempaan  AB- tai ABE  -luokkaan 
 ja  sisältää sammutetta vähintään kaksi kiloa. 

Käsisammuttimen  tarkastus  on  tehtävä 
vuoden välein. Käsisammuttirnen tarkastuk-
sessa  ja  huollossa  on  noudatettava käsisam-
muttimien tarkastuksesta  ja  huollosta annet-
tua sisäasiainministeriön asetusta  (917/2005). 

Kulkuvaloista  ja nestekaasulaitteista  sääde-
tään erikseen. 

Tämä asetus tulee voimaan  15  päivänä tou-
kokuuta  2006.  

Tämän asetuksen  2 §:n 1  momentin  5  kohta 
 on  voimassa  I  päivään toukokuuta  2008.  

.  

Ministeri Antti Kalliomäki  

Merenkulkuneuvos Aila Salminen 
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