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1 YLEISTÄ 

 

1.1 Määräyksen tarkoitus 

 

Tällä määräyksellä Liikenteen turvallisuusvirasto antaa aluksen teknisestä turvallisuudesta ja 

turvallisesta käytöstä annetun lain (1686/2009) 23 §:n 1 momentin nojalla alusten hengenpe-

lastuslaitteita koskevat tarkemmat tekniset määräykset sekä mainitun lain 83 §:n nojalla 

tarkemmat määräykset alusten hengenpelastuslaitteiden huollon suorittamisesta. 

 

1.2 Määritelmät  

 

Sen lisäksi, mitä aluksen teknisestä turvallisuudesta ja turvallisesta käytöstä annetun lain 

(1686/2009) määritelmiä koskevassa 2 §:ssä säädetään, tässä määräyksessä tarkoitetaan: 

 

1) IMO:lla (International Maritime Organization) Kansainvälistä merenkulkujärjestöä; 

2) uudella aluksella alusta, joka on rakennettu 1 päivänä tammikuuta 2013 tai sen jälkeen; 

3) aluksella, joka on rakennettu alusta, jonka köli on laskettu tai joka on vastaavassa raken-

nusvaiheessa; 

4) vastaavalla rakennusvaiheella vaihetta, jolloin  

a) määrätyksi alukseksi tunnistettava rakentaminen on aloitettu; ja  

b) kyseisen aluksen kokoaminen on aloitettu, ja se käsittää vähintään 50 tonnia tai yhden 

prosentin kaikkien rakennusaineiden arvioidusta kokonaismäärästä pienemmän luvun 

mukaisesti; 

5) olemassa olevalla aluksella alusta, joka ei ole uusi alus; 

6) kaikilla aluksilla uusia ja olemassa olevia aluksia; 

7) matkustaja-aluksella kauppamerenkulkuun käytettävää alusta, joka kuljettaa enemmän 

kuin 12 matkustajaa; matkustajalla tarkoitetaan jokaista muuta henkilöä kuin aluksen 

päällikköä ja laivaväkeen kuuluvaa tai muuta missä ominaisuudessa tahansa alukseen toi-

meen otettua tai siinä aluksen lukuun työskentelevää henkilöä taikka alle vuoden ikäistä 

lasta; 

8) kalastusaluksella alusta, joka on varustettu tai jota käytetään kalojen tai vesien muiden 

elollisten luonnonvarojen pyyntiin kaupallisessa tarkoituksessa;  

9) proomulla vähintään 12 metrin pituista alusta, jolla ei ole omaa kuljetuskoneistoa; vähim-

mäispituus ei koske vedenalaiseen työhön käytettävää proomua; 

10) ammattiveneellä alusta, jonka pituus on vähintään 5,5 metriä mutta alle 24 metriä, ja jota 

käytetään ammatin tai elinkeinon harjoittamiseen;   

11) lossilla ohjausköyden tai sitä korvaavan Liikenteen turvallisuusviraston hyväksymän muun 

laitteiston ohjaamaa lauttaa; 

12) railolossilla lossia, joka välittää erityisen talvitien liikennettä yleisen kulkuväylän yli; 

13) ilmatyynyaluksella alusta, joka liikkuu ilmapatsaan kannattamana;  

14) lastialuksella muita kuin kohdissa 7 - 13 tarkoitettuja vähintään 5,5 metrin pituisia aluksia; 

15) kansainvälisellä liikenteellä liikennettä ulkomaan satamien tai Suomen ja ulkomaan satami-

en välillä;  

16) lyhyellä kansainvälisellä matkalla kansainvälistä matkaa, jonka aikana alus ei etene 200 

meripeninkulmaa kauemmaksi sellaisesta satamasta tai paikasta, jonne matkustajat ja lai-

vaväki voidaan viedä turvaan. Matkan aloitusmaassa sijaitsevan viimeisen käyntisataman 

ja lopullisen määräsataman välimatkan tai paluumatkan pituus ei kuitenkaan saa ylittää 

600 meripeninkulmaa. Lopullinen määräsatama on määrätyn matkan viimeinen käyntisa-

tama, josta alus aloittaa paluumatkansa maahan, josta matka alkoi;  

17) kotimaanliikenteellä liikennettä kotimaan satamien välillä; kotimaanliikenteeseen rinnaste-

taan liikenne Saimaan kanavan ja siihen välittömästi liittyvien Venäjän vesialueiden kautta 

Viipuriin sekä liikenne Vihrevojn ja Viipurin välillä; kotimaanliikenne jaetaan kolmeen lii-

kennealueeseen seuraavasti: 
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a) liikennealue I käsittää joet, kanavat, satamat, järvet sekä sellaiset sisäsaaristoalueet, 

jotka eivät ole välittömästi alttiina aavalta mereltä tulevalle merenkäynnille samoin kuin 

lyhyet suojaamattomat väyläosuudet sisäsaaristossa; 

b) liikennealue II käsittää ulkosaariston ja sellaiset saaristoalueet, jotka ovat välittömästi 

alttiina aavalta mereltä tulevalle merenkäynnille; 

c) liikennealue III käsittää avomerialueet kotimaanliikenteessä; 

18) kalastusalusten luokilla luokkia I, II ja III siten, että luokkaan I kuuluvat alukset, joiden 

pituus on alle 15 metriä, luokkaan II alukset, joiden pituus on vähintään 15 metriä mutta 

alle 24 metriä ja luokkaan III alukset, joiden pituus on vähintään 24 metriä; 

19) pyyntialueella I järviä sekä sisä- ja ulkosaaristoa Suomen sisäisten aluevesien ulkorajaan 

asti, pyyntialueella II avomerialueita Suomenlahdella, Pohjois-Itämerellä ja Pohjanlahdella 

leveyspiirin 59 00 P pohjoispuolella sekä pyyntialueella III muita merialueita Itämerellä ra-

janaan Pohjanmereen Tanskan ja Ruotsin välillä Skagenin leveyspiiri 57 44,8 P; 

20) ruorimerkityllä varusteella laivavarustelain (1503/2011) mukaisesti hyväksyttyä varustet-

ta; 

21) LSA-säännöstöllä kansainvälistä hengenpelastuslaitesäännöstöä, joka on hyväksytty IMO:n 

päätöslauselmalla MSC.48(66), siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen; 

22) MES-järjestelmällä (marine evacuation system) laitetta, jota käytetään ihmisten siirtämi-

seksi aluksesta vedessä olevaan pelastuslauttaan; 

23) pelastusliivillä suojavaatetta, joka kääntää toimintakyvyttömän henkilön veden pinnalla ja 

kannattelee häntä niin, että hänen hengitystiensä ovat vedenpinnan yläpuolella; 

24) pelastuspuvulla suojavaatetta, joka vähentää henkilön ruumiinlämmön menetystä kylmäs-

sä vedessä; 

25) lämpösuojaimella säkkiä tai vesitiiviistä materiaalista valmistettua pukua, jonka lämmön-

johtavuus on alhainen; 

26) EPIRBillä (emergency position-indicating radio beacon) merenkulun hätälähetintä, joka 

toimii Cospas-Sarsat-järjestelmässä; 

27) SARTilla (search and rescue transponder) tutkavastainta; 

28) AIS-SARTilla (Automatic Identification System search and rescue transponder) AIS-

lähetteeseen perustuvaa hätäpaikannuslaitetta; 

29) VHF:llä (very high frequency) ULA-aluetta 30–300 MHz.  

 

1.3 Määräyksen soveltamisalaan kuuluvat alukset 

 

Tätä määräystä sovelletaan: 

 

1) muuhun kuin non-SOLAS-direktiivin (2009/45/EY) soveltamisalaan kuuluvaan kotimaan-

liikenteessä liikennöivään matkustaja-alukseen; 

2) kansainvälisessä liikenteessä liikennöivään lastialukseen, jonka bruttovetoisuus on alle 

500; 

3) kotimaanliikenteessä liikennöivään lastialukseen; 

4) proomuun; 

5) kalastusalukseen, jonka pituus on vähintään 24 metriä (luokka III) ja joka on rakennettu 

ennen 1 päivää tammikuuta 1999; 

6) kalastusalukseen, jonka pituus on vähintään 10 metriä mutta alle 24 metriä (luokat I ja II). 

Kotimaanliikenteen liikennealueella I määräystä sovelletaan vain sellaiseen kalastusaluk-

seen, jonka pituus on vähintään 12 metriä; 

7) ammattiveneeseen;  

8) lossiin ja railolossiin; sekä 

9) ilmatyynyalukseen. 

 

Tätä määräystä ei sovelleta aluksen teknisestä turvallisuudesta ja turvallisesta käytöstä anne-

tun lain 3 §:n 3 ja 4 momentissa tarkoitettuihin aluksiin. 
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1.4 Muiden säännösten tai määräysten soveltamisalaan kuuluvat alukset 

 

SOLAS-yleissopimuksen (SopS 11/1981) soveltamisalaan kuuluvan aluksen hengenpelastus-

laitteiden tulee täyttää SOLAS-yleissopimuksessa ja siihen tehdyissä muutoksissa niille asete-

tut vaatimukset.  

 

Non-SOLAS-direktiivin (2009/45/EY) soveltamisalaan kuuluvan kotimaan matkoilla liikennöivän 

matkustaja-aluksen hengenpelastuslaitteiden tulee täyttää non-SOLAS-direktiivissä ja siihen 

tehdyissä muutoksissa kyseisessä matkustaja-alusluokassa niille asetetut vaatimukset.  

 

Erikoisaluksen hengenpelastuslaitteiden tulee täyttää erikoisalussäännöstössä (IMO:n päätös-

lauselmat A.534(13) ja MSC.266(84)) niille asetetut vaatimukset Liikenteen turvallisuusviras-

ton antaman voimassa olevan erikoisalusten turvallisuutta koskevan määräyksen mukaisesti.  

 

Kalastusalusdirektiivin (97/70/EY) soveltamisalaan kuuluvan 1 päivänä tammikuuta 1999 tai 

sen jälkeen rakennetun kalastusaluksen hengenpelastuslaitteiden tulee täyttää kalastusalus-

direktiivissä ja siihen tehdyissä muutoksissa niille asetetut vaatimukset.  

 

Vuokraveneen hengenpelastuslaitteiden tulee täyttää Liikenteen turvallisuusviraston antamas-

sa voimassa olevassa vuokraveneiden laitteita ja varusteita koskevassa määräyksessä niille 

asetetut vaatimukset. 

 

1.5 Vaihtoehtoisten ratkaisujen hyväksyminen 

 

Liikenteen turvallisuusvirasto voi hyväksyä myös muun kuin tässä määräyksessä edellytetyn 

järjestelyn tai laitteen soveltamisen aluksessa, jos se on todennut, että tällä saavutetaan 

ainakin vastaava turvallisuustaso kuin tässä määräyksessä vaaditaan. Laivanisännän tai hänen 

edustajansa on esitettävä Liikenteen turvallisuusvirastolle riittävä kirjallinen selvitys siitä, että 

järjestely tai laite täyttää ainakin tässä määräyksessä vaaditun turvallisuustason. 

 

 

2 ALUSTEN HENGENPELASTUSLAITTEET JA NIITÄ KOSKEVAT VAATIMUKSET 

 

2.1 Hengenpelastuslaitteiden vaatimustenmukaisuus 

 

Alusten hengenpelastuslaitteiden on oltava ruorimerkittyjä, lukuun ottamatta ISO 9650-1  

-standardin mukaisia pelastuslauttoja, ISO 15027-1 ja ISO 15027-2 -standardien mukaisia 

pelastuspukuja sekä kelluntavälineitä.  

 

Jos aluksella on ylimääräisiä hengenpelastuslaitteita, myös niiden on oltava ruorimerkittyjä ja 

täytettävä tämän määräyksen vaatimukset.  

 

2.2 Hengenpelastuslaitteita koskevia erinäisiä vaatimuksia 

 

2.2.1 Pelastus- ja valmiusveneet 

 

Pelastus- ja valmiusveneissä on oltava LSA-säännöstön mukainen varustus. 

 

Jos alusta ei tämän määräyksen mukaan tarvitse varustaa valmiusveneellä, on aluksella  

kuitenkin oltava sellaiset järjestelyt, että veden varaan joutunut henkilö voidaan nostaa takai-

sin alukseen.  
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2.2.2 Pelastuslautat ja MES-järjestelmät sekä niiden huolto 

 

Kotimaanliikenteen liikennealueella III liikennöivien matkustaja-alusten on oltava varustettuja 

SOLAS-yleissopimuksen mukaisilla pelastuslautoilla, joissa on vähintään hätäpakkaus SOLAS 

B-pack.  

 

Kotimaanliikenteen liikennealueilla I ja II liikennöivien matkustaja-alusten on oltava varustet-

tuja vähintään NON-SOLAS-lautoilla (HSC 2000), joissa on vähintään hätäpakkaus HSC Pack.   

 

Kansainvälisessä liikenteessä ja kotimaanliikenteen liikennealueella III liikennöivien lastialus-

ten on oltava varustettuja SOLAS-yleissopimuksen mukaisilla pelastuslautoilla, joissa on vähin-

tään hätäpakkaus SOLAS B-pack.   

 

Kotimaanliikenteen liikennealueilla I ja II liikennöivien lastialusten on oltava varustettuja vä-

hintään ISO 9650-1 -standardin mukaisilla pelastuslautoilla.  

 

Pyyntialueella III liikennöivien kalastusalusten on oltava varustettuja SOLAS-yleissopimuksen 

mukaisilla pelastuslautoilla, joissa on vähintään hätäpakkaus SOLAS B-pack. Pyyntialueella II 

liikennöivien kalastusalusten on oltava varustettuja NON-SOLAS-lautoilla (HSC 2000), joissa 

on vähintään hätäpakkaus HSC Pack. Pyyntialueella I liikennöivien kalastusalusten on oltava 

varustettuja ISO 9650-1 -standardin mukaisilla pelastuslautoilla.  

 

Kotimaanliikenteessä liikennöivien ammattiveneiden ja ilmatyynyalusten on oltava varustettuja 

vähintään ISO 9650-1 -standardin mukaisilla pelastuslautoilla.   

 

ISO 9650-1 -standardin mukaisessa pelastuslautassa on oltava riittävä noste, joka varmistaa 

lautan toimimisen sen joutuessa kokonaan veden alle. Pelastuslautan on oltava ominaisuuksil-

taan soveltuva niihin olosuhteisiin, joissa alus liikennöi. Pelastuslautassa on oltava vähintään 

ISO 9650-1 -standardin mukainen alle 24 tunnin hätäpakkaus Pack 2.  

 

Pelastuslautat on merkittävä liitteestä 1 ilmenevällä tavalla.  

 

Tässä määräyksessä vaadittujen pelastuslauttojen sijaan alus voidaan varustaa MES-

järjestelmällä, jossa on tilaa vastaavalle henkilömäärälle. 

 

Pelastuslautat ja MES-järjestelmät on huollettava valmistajan ohjeiden mukaisesti Liikenteen 

turvallisuusviraston hyväksymässä huoltoyhtiössä.  

 

Liikenteen turvallisuusvirasto voi hakemuksesta hyväksyä ruorimerkityn pelastuslautan sekä 

MES-järjestelmän huoltoväliin enintään viiden kuukauden pidennyksen, jos huoltoa ei ole 

käytännössä mahdollista toteuttaa huoltovälin puitteissa.  

 

Laivanisäntä voi yksittäistapauksessa sopia valmistajan tai huoltoyhtiön kanssa ISO 9650-1  

-standardin mukaisen pelastuslautan huoltoväliin enintään viiden kuukauden pidennyksen, jos 

huoltoa ei ole käytännössä mahdollista toteuttaa huoltovälin puitteissa. Huoltovälin pidennyk-

sen edellytyksenä on, että Liikenteen turvallisuusvirasto hyväksyy pidennyksen. 

 

2.2.3 Kelluntavälineet 

 

Kelluntavälineen on oltava materiaaliltaan ja rakenteeltaan Liikenteen turvallisuusviraston 

hyväksymä ja sen on täytettävä seuraavat vaatimukset: 
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1) sen on oltava niin luja, ettei se vahingoitu sijaintipaikaltaan veteen pudotettuna; 

2) sen paino saa olla enintään 185 kg, jollei aluksessa ole hyväksyttyjä laitteita, joilla  

kelluntaväline voidaan laskea veteen; 

3) kelluntasäiliöt eivät saa olla ilmatäytteisiä;  

4) siinä on oltava kiinnitysköysi; 

5) sen on oltava käyttökelpoinen ja vakaa kelluessaan kumpi puoli tahansa ylöspäin ja sen on 

kyettävä suolattomassa vedessä kannattamaan 6,7 kg nuoran polvekkeista riippuvaa rau-

taa minkä tahansa sivun pituuden 30,5 cm kohden ilman, että mikään osa kelluntavälineen 

yläpinnasta painuu veden alle; sekä  

6) sen ympärillä on oltava lujasti kiinnitetty nuora, jossa on polveke jokaista henkilöä varten, 

jolle kelluntaväline on tarkoitettu. 

 

Henkilömäärä, jota varten kelluntaväline hyväksytään, on pienempi niistä luvuista, jotka  

saadaan: 

 

1) jakamalla se kiloina ilmaistu luku, jonka kelluntaväline kykenee kannattamaan rautaa 

suolattomassa vedessä luvulla 14,5; tai 

2) jakamalla senttimetreinä ilmaistu kelluntavälineen ympärysmitta luvulla 30,5. 

 

Kelluntavälineessä on oltava kooltaan vähintään 5 x 15 cm suuruisia heijastinliuskoja kiinnitet-

tyinä sen runkoon siten, että osa liuskasta on ylöspäin ja osa sivulle niin taajaan, että ne hei-

jastuvat jokaiseen lähestymissuuntaan. 

 

2.2.4 Pelastuspuvut ja lämpösuojaimet 

 

Pelastuspukujen on oltava LSA-säännöstön kohdan 2.3 vaatimusten mukaisia, lukuun ottamat-

ta ISO 15027-1 ja ISO 15027-2 -standardien mukaisia pelastuspukuja.  

 

Kansainvälisessä liikenteessä liikennöivissä aluksissa pelastuspukujen on täytettävä LSA-

säännöstön kohdan 2.3.2.2 vaatimukset.  

 

Kotimaanliikenteessä liikennöivissä aluksissa pelastuspukujen on täytettävä vähintään LSA-

säännöstön kohdan 2.3.2.1 vaatimukset. Kotimaanliikenteen liikennealueella I liikennöivät alle 

24 metrin pituiset lastialukset, joiden bruttovetoisuus on alle 150, sekä ilmatyynyalukset voi-

daan kuitenkin varustaa vähintään ISO 15027-1 tai ISO 15027-2 -standardin mukaisilla pelas-

tuspuvuilla. 

 

Pyyntialueilla III liikennöivissä kalastusaluksissa pelastuspukujen on täytettävä LSA-sään- 

nöstön kohdan 2.3.2.2 vaatimukset ja pyyntialueella II vähintään LSA-säännöstön kohdan 

2.3.2.1 vaatimukset.  

 

Pelastuspuvut on säilytettävä valmistajan suosittamalla tavalla pelastusasemien läheisyydessä 

ja huollettava valmistajan ohjeiden mukaisesti. 

 

Valmiusveneissä sekä pelastustehtävissä käytettäväksi tarkoitettujen pelastuspukujen on 

oltava sellaisia, että aktiivinen pelastustyö on mahdollista, ja niiden on täytettävä vähintään 

LSA-säännöstön kohdan 2.4 vaatimukset. Jokaiselle valmiusveneen miehistöön kuuluvalle 

henkilölle on oltava pelastuspuku. 

 

Matkustaja-alusten pelastusveneissä, pelastuslautoissa ja valmiusveneissä on oltava sellainen 

määrä lämpösuojaimia, joka on riittävä 10 prosentille veneen tai lautan suurimmasta sallitusta 

henkilömäärästä, kuitenkin vähintään kahdet lämpösuojaimet. 
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2.2.5 Pelastusliivit 

 

Pelastusliivit on sijoitettava siten, että ne ovat helposti saatavilla kokoontumisasemilla tai 

pelastuslauttojen läheisyydessä. Pelastusliivien sijainti on merkittävä aluksella selkeästi.  

Pelastusliivejä ei saa sijoittaa matkustajahytteihin eikä laivaväen hytteihin.  

 

Matkustaja-aluksilla ja lastialuksilla, joiden pituus on vähintään 24 metriä, on vahdissa olevaa 

henkilöstöä varten oltava pelastusliivejä sijoitettuna vahdinpitopaikkojen läheisyyteen. 

 

Ilmalla täyttyvä pelastusliivi on varattava kaikille henkilöille, joiden on työskenneltävä aluksella 

suojaamattomilla alueilla. Liivit on tarkastettava valmistajan ohjeiden mukaisesti. Tarkastuk-

sesta on tehtävä liiviin merkintä. Ilmalla täyttyvät pelastusliivit voidaan lukea mukaan tässä 

määräyksessä vaadittuun pelastusliivien kokonaismäärään.  

 

Jos matkustaja-aluksella kuljetetaan lapsia enemmän kuin siellä on tämän määräyksen  

mukaan oltava lasten pelastusliivejä, tai jos lastialuksella kuljetetaan lapsia, lasten pelastus-

liivejä on lisättävä vastaavasti. 

 

Jos matkustaja-aluksella olevia aikuisten pelastusliivejä ei ole suunniteltu henkilöille, joiden 

paino on enintään 140 kg ja rinnanympärys enintään 1750 mm, aluksella on oltava riittävästi 

lisävälineitä, jotta pelastusliivit voidaan kiinnittää näiden henkilöiden ylle. 

 

Lapsille tarkoitetut pelastusliivit on merkittävä sanoilla ”LAPSI – BARN – CHILD” ja alle vuoden 

ikäisille lapsille tarkoitetut liivit sanoilla ”VAUVA – BABY – INFANT”. 

 

Jokaiseen pelastusliiviin on merkittävä aluksen nimi selkeästi.  

 

Pelastusliiveissä on oltava pelastusliivivalo. Kotimaanliikenteen liikennealueella I liikennöivien, 

pelastuslautoilla varustettujen alusten pelastusliivejä ei tarvitse varustaa pelastusliivivalolla. 

 

2.2.6 Pelastusrenkaat 

 

Pelastusrenkaat on sijoitettava siten, että ne ovat helposti saatavissa ja nopeasti irrotettavis-

sa. Vähintään yksi pelastusrengas on sijoitettava aluksen perän läheisyyteen. 

 

Kelluvalla pelastusnuoralla varustetun pelastusrenkaan nuoran pituuden on oltava vähintään 

kaksi kertaa pelastusrenkaan sijoituspaikan korkeus laskettuna vesilinjasta aluksen kulkiessa 

pienimmällä syväyksellään, kuitenkin vähintään 30 metriä.  

 

Pelastusrenkaat, joissa on itsesyttyvä valo, on sijoitettava tasaisin välein aluksen kummallekin 

puolelle. 

 

Samassa pelastusrenkaassa ei saa olla kelluvaa pelastusnuoraa ja itsesyttyvää valoa. 

 

Pelastusrenkaan, jossa on itsesyttyvä valo- ja savumerkkilaite, on oltava sijoitettuna ohjaamon 

lähelle, oltava nopeasti irrotettavissa ja oltava painoltaan vähintään 4 kg. 

 

Jokaiseen pelastusrenkaaseen on merkittävä aluksen nimi selkeästi. 

 

2.2.7 Pyrotekniset hätämerkinantolaitteet 

 

Pyrotekniset hätämerkinantolaitteet on sijoitettava ohjaamon lähelle. Laitteiden sijainti on 

merkittävä aluksella selkeästi. 
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Aluksia, jotka liikennöivät vain joilla, kanavilla tai määritellyillä satama-alueilla, ei tarvitse 

varustaa pyroteknisillä hätämerkinantolaitteilla.  

 

 

3 KOTIMAANLIIKENTEESSÄ LIIKENNÖIVÄN MATKUSTAJA-ALUKSEN HENGEN-

PELASTUSLAITTEET 

 

3.1 Liikennealue III 

 

3.1.1 Matkustaja-alus, jonka bruttovetoisuus on vähintään 500 

 

Kotimaanliikenteen liikennealueella III liikennöivällä matkustaja-aluksella, jonka bruttovetoi-

suus on vähintään 500, on oltava seuraavat SOLAS-yleissopimuksen III luvun mukaan lyhyillä 

kansainvälisillä matkoilla matkustaja-aluksilta vaadittavat hengenpelastuslaitteet: 

 

1) vähintään yksi valmiusvene aluksen kummallakin sivulla; 

2) osittain tai kokonaan katettuja pelastusveneitä sellainen määrä, että niissä on tilaa vähin-

tään 30 prosentille aluksen suurimmasta sallitusta henkilömäärästä. Pelastusveneet on  

sijoitettava tasapuolisesti aluksen kummallekin sivulle; 

3) pelastuslauttoja sellainen määrä, että niissä ja pelastusveneissä on yhteensä tilaa 125 

prosentille aluksen suurimmasta sallitusta henkilömäärästä, jos alus on uusi alus, sekä 110 

prosentille mainitusta henkilömäärästä, jos alus on olemassa oleva alus. Pelastuslautat on 

sijoitettava tasapuolisesti aluksen kummallekin sivulle;  

4) pelastusliivi jokaiselle aluksessa olevalle henkilölle sekä ylimääräisiä pelastusliivejä sellai-

nen määrä, joka on vähintään 5 prosenttia aluksen suurimmasta sallitusta henkilömääräs-

tä; 

5) lasten pelastusliivejä sellainen määrä, joka on vähintään 10 prosenttia aluksella olevien 

matkustajien määrästä; 

6) alle vuoden ikäisille lapsille tarkoitettuja pelastusliivejä sellainen määrä, joka on vähintään 

2,5 prosenttia aluksella olevien matkustajien määrästä; 

7) pelastuspuku jokaiselle laivaväkeen kuuluvalle henkilölle; 

8) 8 pelastusrengasta, joista kahdessa on oltava kelluva pelastusnuora ja kahdessa itse-

syttyvä valo sekä kahdessa itsesyttyvä valo- ja savumerkkilaite;  

9) 12 laskuvarjorakettia; 

10) yleinen hälytysjärjestelmä; 

11) kuulutusjärjestelmä, jos alus kuljettaa enemmän kuin 36 matkustajaa; sekä 

12) nuoranheittolaite. 

 

3.1.2 Matkustaja-alus, jonka bruttovetoisuus on vähintään 150 mutta alle 500 

 

Kotimaanliikenteen liikennealueella III liikennöivällä matkustaja-aluksella, jonka bruttovetoi-

suus on vähintään 150 mutta alle 500, on oltava seuraavat hengenpelastuslaitteet: 

 

1) valmiusvene, tai jos aluksen suurin sallittu henkilömäärä on yli 500, kaksi valmiusvenettä; 

2) pelastuslauttoja sellainen määrä, että niissä on tilaa 125 prosentille aluksen suurimmasta 

sallitusta henkilömäärästä, jos alus on uusi alus, sekä 110 prosentille mainitusta henkilö-

määrästä, jos alus on olemassa oleva alus. Pelastuslautat on sijoitettava tasapuolisesti 

aluksen kummallekin sivulle; 

3) pelastusliivi jokaiselle aluksessa olevalle henkilölle sekä ylimääräisiä pelastusliivejä sellai-

nen määrä, joka on vähintään 5 prosenttia aluksen suurimmasta sallitusta henkilömääräs-

tä; 
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4) lasten pelastusliivejä sellainen määrä, joka on vähintään 10 prosenttia aluksella olevien 

matkustajien määrästä; 

5) alle vuoden ikäisille lapsille tarkoitettuja pelastusliivejä sellainen määrä, joka on vähintään 

2,5 prosenttia aluksella olevien matkustajien määrästä; 

6) pelastuspuku jokaiselle laivaväkeen kuuluvalle henkilölle; 

7) 8 pelastusrengasta, joista kahdessa on oltava kelluva pelastusnuora ja kahdessa itse-

syttyvä valo sekä kahdessa itsesyttyvä valo- ja savumerkkilaite; 

8) 12 laskuvarjorakettia; 

9) yleinen hälytysjärjestelmä; 

10) kuulutusjärjestelmä, jos alus kuljettaa enemmän kuin 36 matkustajaa; sekä 

11) nuoranheittolaite. 

 

3.1.3 Matkustaja-alus, jonka pituus on vähintään 24 metriä ja bruttovetoisuus 

alle 150 

 

Kotimaanliikenteen liikennealueella III liikennöivällä matkustaja-aluksella, jonka pituus on 

vähintään 24 metriä ja bruttovetoisuus alle 150, on oltava seuraavat hengenpelastuslaitteet: 

 

1) valmiusvene, jos aluksen pituus on vähintään 30 metriä; 

2) pelastuslauttoja sellainen määrä, että niissä on tilaa 125 prosentille aluksen suurimmasta 

sallitusta henkilömäärästä, jos alus on uusi alus, sekä 110 prosentille mainitusta henkilö-

määrästä, jos alus on olemassa oleva alus. Pelastuslautat on sijoitettava tasapuolisesti 

aluksen kummallekin sivulle; 

3) pelastusliivi jokaiselle aluksessa olevalle henkilölle sekä ylimääräisiä pelastusliivejä sellai-

nen määrä, joka on vähintään 5 prosenttia aluksen suurimmasta sallitusta henkilömääräs-

tä; 

4) lasten pelastusliivejä sellainen määrä, joka on vähintään 10 prosenttia aluksella olevien 

matkustajien määrästä; 

5) alle vuoden ikäisille lapsille tarkoitettuja pelastusliivejä sellainen määrä, joka on vähintään 

2,5 prosenttia aluksella olevien matkustajien määrästä; 

6) pelastuspuku jokaiselle laivaväkeen kuuluvalle henkilölle; 

7) 6 pelastusrengasta, joista kahdessa on oltava kelluva pelastusnuora ja kahdessa itse-

syttyvä valo sekä yhdessä itsesyttyvä valo- ja savumerkkilaite; 

8) 12 laskuvarjorakettia; 

9) yleinen hälytysjärjestelmä; 

10) kuulutusjärjestelmä, jos alus kuljettaa enemmän kuin 36 matkustajaa; sekä 

11) nuoranheittolaite. 

 

3.1.4 Matkustaja-alus, jonka pituus on alle 24 metriä ja bruttovetoisuus alle 150 

 

Kotimaanliikenteen liikennealueella III liikennöivällä matkustaja-aluksella, jonka pituus on alle 

24 metriä ja bruttovetoisuus alle 150, on oltava seuraavat hengenpelastuslaitteet: 

 

1) pelastuslauttoja sellainen määrä, että niissä on tilaa 110 prosentille aluksen suurimmasta 

sallitusta henkilömäärästä; 

2) pelastusliivejä sellainen määrä, joka on 105 prosenttia aluksen suurimmasta sallitusta 

henkilömäärästä; 

3) lasten pelastusliivejä sellainen määrä, joka on vähintään 10 prosenttia aluksella olevien 

matkustajien määrästä; 

4) alle vuoden ikäisille lapsille tarkoitettuja pelastusliivejä sellainen määrä, joka on vähintään 

2,5 prosenttia aluksella olevien matkustajien määrästä; 

5) pelastuspuku jokaiselle laivaväkeen kuuluvalle henkilölle; 
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6) 4 pelastusrengasta, joista kahdessa on oltava kelluva pelastusnuora ja kahdessa itse-

syttyvä valo; 

7) venehaka; sekä   

8) 12 laskuvarjorakettia. 

 

3.2 Liikennealue II 

 

3.2.1 Matkustaja-alus, jonka bruttovetoisuus on vähintään 500 

 

Kotimaanliikenteen liikennealueella II liikennöivällä matkustaja-aluksella, jonka bruttovetoi-

suus on vähintään 500, on oltava seuraavat hengenpelastuslaitteet: 

 

1) valmiusvene; 

2) pelastuslauttoja sellainen määrä, että niissä on tilaa 125 prosentille aluksen suurimmasta 

sallitusta henkilömäärästä, jos alus on uusi alus, ja 110 prosentille mainitusta henkilömää-

rästä, jos alus on olemassa oleva alus. Pelastuslautat on sijoitettava tasapuolisesti aluksen 

kummallekin sivulle; 

3) pelastusliivi jokaiselle aluksessa olevalle henkilölle sekä ylimääräisiä pelastusliivejä sellai-

nen määrä, joka on vähintään 5 prosenttia aluksen suurimmasta sallitusta henkilömääräs-

tä; 

4) lasten pelastusliivejä sellainen määrä, joka on vähintään 10 prosenttia aluksella olevien 

matkustajien määrästä; 

5) alle vuoden ikäisille lapsille tarkoitettuja pelastusliivejä sellainen määrä, joka on vähintään 

2,5 prosenttia aluksella olevien matkustajien määrästä; 

6) pelastuspuku jokaiselle laivaväkeen kuuluvalle henkilölle; 

7) 6 pelastusrengasta, joista kahdessa on oltava kelluva pelastusnuora ja kahdessa itse-

syttyvä valo sekä yhdessä itsesyttyvä valo- ja savumerkinantolaite; 

8) 6 laskuvarjorakettia; 

9) yleinen hälytysjärjestelmä; sekä 

10) kuulutusjärjestelmä, jos alus kuljettaa enemmän kuin 36 matkustajaa. 

 

3.2.2 Matkustaja-alus, jonka bruttovetoisuus on vähintään 150 mutta alle 500 

 

Kotimaanliikenteen liikennealueella II liikennöivällä matkustaja-aluksella, jonka bruttovetoi-

suus on vähintään 150 mutta alle 500, on oltava seuraavat hengenpelastuslaitteet: 

 

1) valmiusvene, jos aluksen pituus on vähintään 30 metriä; 

2) pelastuslauttoja sellainen määrä, että niissä on tilaa 125 prosentille aluksen suurimmasta 

sallitusta henkilömäärästä, jos alus on uusi alus, sekä 110 prosentille mainitusta henkilö-

määrästä, jos alus on olemassa oleva alus;  

3) pelastusliivi jokaiselle aluksessa olevalle henkilölle sekä ylimääräisiä pelastusliivejä sellai-

nen määrä, joka on 5 prosenttia aluksen suurimmasta sallitusta henkilömäärästä; 

4) lasten pelastusliivejä sellainen määrä, joka on vähintään 10 prosenttia aluksella olevien 

matkustajien määrästä; 

5) alle vuoden ikäisille lapsille tarkoitettuja pelastusliivejä sellainen määrä, joka on vähintään 

2,5 prosenttia aluksella olevien matkustajien määrästä; 

6) pelastuspuku jokaiselle laivaväkeen kuuluvalle henkilölle; 

7) 6 pelastusrengasta, joista kahdessa on oltava kelluva pelastusnuora ja kahdessa itse-

syttyvä valo ja yhdessä itsesyttyvä valo- ja savumerkkilaite; 

8) 6 laskuvarjorakettia; 

9) yleinen hälytysjärjestelmä; sekä 

10) kuulutusjärjestelmä, jos alus kuljettaa enemmän kuin 36 matkustajaa. 
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3.2.3 Matkustaja-alus, jonka pituus on vähintään 24 metriä ja bruttovetoisuus 

alle 150 

 

Kotimaanliikenteen liikennealueella II liikennöivällä matkustaja-aluksella, jonka pituus on 

vähintään 24 metriä ja bruttovetoisuus alle 150, on oltava seuraavat hengenpelastuslaitteet: 

 

1) valmiusvene, jos aluksen pituus on vähintään 30 metriä; 

2) pelastuslauttoja sellainen määrä, että niissä on tilaa 125 prosentille aluksen suurimmasta 

sallitusta henkilömäärästä, jos alus on uusi alus, sekä 110 prosentille mainitusta henkilö-

määrästä, jos alus on olemassa oleva alus;  

3) pelastusliivi jokaiselle aluksessa olevalle henkilölle sekä ylimääräisiä pelastusliivejä sellai-

nen määrä, joka on 5 prosenttia aluksen suurimmasta sallitusta henkilömäärästä; 

4) lasten pelastusliivejä sellainen määrä, joka on vähintään 10 prosenttia aluksella olevien 

matkustajien määrästä; 

5) alle vuoden ikäisille lapsille tarkoitettuja pelastusliivejä sellainen määrä, joka on vähintään 

2,5 prosenttia aluksella olevien matkustajien määrästä; 

6) pelastuspuku jokaiselle laivaväkeen kuuluvalle henkilölle;  

7) 4 pelastusrengasta, joista kahdessa on oltava kelluva pelastusnuora ja yhdessä itsesyttyvä 

valo ja yhdessä itsesyttyvä valo- ja savumerkkilaite; 

8) 6 laskuvarjorakettia; 

9) yleinen hälytysjärjestelmä; sekä 

10) kuulutusjärjestelmä, jos alus kuljettaa enemmän kuin 36 matkustajaa. 

 

3.2.4 Matkustaja-alus, jonka pituus on alle 24 metriä ja bruttovetoisuus alle 150 

 

Kotimaanliikenteen liikennealueella II liikennöivällä matkustaja-aluksella, jonka pituus on alle 

24 metriä ja bruttovetoisuus alle 150, on oltava seuraavat hengenpelastuslaitteet: 

 

1) pelastuslauttoja sellainen määrä, että niissä on tilaa 110 prosentille aluksen suurimmasta 

sallitusta henkilömäärästä; 

2) pelastusliivejä sellainen määrä, joka on 105 prosenttia aluksen suurimmasta sallitusta 

henkilömäärästä; 

3) lasten pelastusliivejä sellainen määrä, joka on vähintään 10 prosenttia aluksella olevien 

matkustajien määrästä; 

4) alle vuoden ikäisille lapsille tarkoitettuja pelastusliivejä sellainen määrä, joka on vähintään 

2,5 prosenttia aluksella olevien matkustajien määrästä; 

5) yksi pelastuspuku pelastustehtäviä varten; 

6) 4 pelastusrengasta, joista kahdessa on oltava kelluva pelastusnuora ja kahdessa itse-

syttyvä valo; 

7) venehaka; sekä 

8) 6 laskuvarjorakettia. 

 

3.3 Liikennealue I 

 

3.3.1 Matkustaja-alus, jonka bruttovetoisuus on vähintään 500 

 

Kotimaanliikenteen liikennealueella I liikennöivällä matkustaja-aluksella, jonka bruttovetoisuus 

on vähintään 500, on oltava seuraavat hengenpelastuslaitteet: 

  

1) pelastuslauttoja sellainen määrä, että niissä on tilaa 110 prosentille aluksen suurimmasta 

sallitusta henkilömäärästä;  

2) pelastusliivi jokaiselle aluksessa olevalle henkilölle sekä ylimääräisiä pelastusliivejä sellai-

nen määrä, joka on 5 prosenttia aluksen suurimmasta sallitusta henkilömäärästä; 
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3) lasten pelastusliivejä sellainen määrä, joka on vähintään 10 prosenttia aluksella olevien 

matkustajien määrästä; 

4) alle vuoden ikäisille lapsille tarkoitettuja pelastusliivejä sellainen määrä, joka on vähintään 

2,5 prosenttia aluksella olevien matkustajien määrästä; 

5) yksi pelastuspuku pelastustehtäviä varten; 

6) 6 pelastusrengasta, joista kahdessa on oltava kelluva pelastusnuora ja kahdessa itse-

syttyvä valo; 

7) 6 laskuvarjorakettia;  

8) yleinen hälytysjärjestelmä; sekä 

9) kuulutusjärjestelmä, jos alus kuljettaa enemmän kuin 36 matkustajaa. 

 

3.3.2 Matkustaja-alus, jonka bruttovetoisuus on vähintään 150 mutta alle 500 

 

Kotimaanliikenteen liikennealueella I liikennöivällä matkustaja-aluksella, jonka bruttovetoisuus 

on vähintään 150 mutta alle 500, on oltava seuraavat hengenpelastuslaitteet: 

 

1) pelastuslauttoja sellainen määrä, että niissä on tilaa 110 prosentille aluksen suurimmasta 

sallitusta henkilömäärästä;  

2) pelastusliivi jokaiselle aluksessa olevalle henkilölle sekä ylimääräisiä pelastusliivejä sellai-

nen määrä, joka on 5 prosenttia aluksen suurimmasta sallitusta henkilömäärästä; 

3) lasten pelastusliivejä sellainen määrä, joka on vähintään 10 prosenttia aluksella olevien 

matkustajien määrästä; 

4) alle vuoden ikäisille lapsille tarkoitettuja pelastusliivejä sellainen määrä, joka on vähintään 

2,5 prosenttia aluksella olevien matkustajien määrästä; 

5) yksi pelastuspuku pelastustehtäviä varten; 

6) 4 pelastusrengasta, joista kahdessa on oltava kelluva pelastusnuora ja kahdessa itse-

syttyvä valo;  

7) 6 laskuvarjorakettia; 

8) yleinen hälytysjärjestelmä; sekä 

9) kuulutusjärjestelmä, jos alus kuljettaa enemmän kuin 36 matkustajaa. 

 

3.3.3 Matkustaja-alus, jonka pituus on vähintään 24 metriä ja bruttovetoisuus 

alle 150 

 

Kotimaanliikenteen liikennealueella I liikennöivällä matkustaja-aluksella, jonka pituus on  

vähintään 24 metriä ja bruttovetoisuus alle 150, on oltava seuraavat hengenpelastuslaitteet: 

 

1) pelastuslauttoja sellainen määrä, että niissä on tilaa 110 prosentille aluksen suurimmasta 

sallitusta henkilömäärästä;  

2) pelastusliivi jokaiselle aluksessa olevalle henkilölle sekä ylimääräisiä pelastusliivejä sellai-

nen määrä, joka on 5 prosenttia aluksen suurimmasta sallitusta henkilömäärästä; 

3) lasten pelastusliivejä sellainen määrä, joka on vähintään 10 prosenttia aluksella olevien 

matkustajien määrästä; 

4) alle vuoden ikäisille lapsille tarkoitettuja pelastusliivejä sellainen määrä, joka on vähintään 

2,5 prosenttia aluksella olevien matkustajien määrästä; 

5) yksi pelastuspuku pelastustehtäviä varten; 

6) 4 pelastusrengasta, joista kahdessa on oltava kelluva pelastusnuora ja kahdessa itse-

syttyvä valo; 

7) 6 laskuvarjorakettia; 

8) yleinen hälytysjärjestelmä; sekä 

9) kuulutusjärjestelmä, jos alus kuljettaa enemmän kuin 36 matkustajaa. 
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3.3.4 Matkustaja-alus, jonka pituus on alle 24 metriä ja bruttovetoisuus alle 150 

 

Kotimaanliikenteen liikennealueella I liikennöivällä matkustaja-aluksella, jonka pituus on alle 

24 metriä ja bruttovetoisuus alle 150, on oltava seuraavat hengenpelastuslaitteet: 

 

1) pelastuslauttoja sellainen määrä, että niissä on tilaa 110 prosentille aluksen suurimmasta 

sallitusta henkilömäärästä. Alle 15 metrin pituinen alus voidaan pelastuslautan sijaan  

varustaa sellaisella määrällä kelluntavälineitä, joka vastaa aluksen suurinta sallittua henki-

lömäärää;  

2) pelastusliivi jokaiselle aluksessa olevalle henkilölle; 

3) lasten pelastusliivejä sellainen määrä, joka on vähintään 10 prosenttia aluksella olevien 

matkustajien määrästä; 

4) alle vuoden ikäisille lapsille tarkoitettuja pelastusliivejä sellainen määrä, joka on vähintään 

2,5 prosenttia aluksella olevien matkustajien määrästä; 

5) yksi pelastuspuku pelastustehtäviä varten; 

6) 3 pelastusrengasta, joista yhdessä on oltava kelluva pelastusnuora ja kahdessa itsesyttyvä 

valo; 

7) venehaka; sekä 

8) 6 laskuvarjorakettia.  

 

 

4 KANSAINVÄLISESSÄ LIIKENTEESSÄ LIIKENNÖIVÄN LASTIALUKSEN, JONKA 

BRUTTOVETOISUUS ON ALLE 500, HENGENPELASTUSLAITTEET 

 

4.1 Lastialus, jonka bruttovetoisuus on vähintään 150 mutta alle 500 

 

Kansainvälisen liikenteen lastialuksella, jonka bruttovetoisuus on vähintään 150 mutta alle 

500, on oltava seuraavat hengenpelastuslaitteet: 

 

1) valmiusvene, jos aluksen pituus on vähintään 30 metriä; 

2) pelastuslauttoja sellainen määrä, että aluksen kummallakin sivulla olevissa lautoissa on 

erikseen tilaa aluksen suurimmalle sallitulle henkilömäärälle;  

3) pelastusliivi jokaiselle aluksessa olevalle henkilölle sekä lapsille soveltuvia liivejä, jos  

aluksella on lapsia; 

4) pelastuspuku jokaiselle aluksessa olevalle henkilölle; 

5) 6 pelastusrengasta, joista kahdessa on oltava kelluva pelastusnuora ja kahdessa itse-

syttyvä valo sekä kahdessa itsesyttyvä valo- ja savumerkkilaite; 

6) 12 laskuvarjorakettia; 

7) yleinen hälytysjärjestelmä; sekä 

8) nuoranheittolaite. 

 

4.2 Lastialus, jonka pituus on vähintään 24 metriä ja bruttovetoisuus alle 150 

 

Kansainvälisen liikenteen lastialuksella, jonka pituus on vähintään 24 metriä ja bruttovetoisuus 

alle 150, on oltava seuraavat hengenpelastuslaitteet: 

 

1) valmiusvene, jos aluksen pituus on vähintään 30 metriä;  

2) pelastuslauttoja sellainen määrä, että niissä on tilaa aluksen suurimmalle sallitulle henki-

lömäärälle. Jollei pelastuslauttoja voida esteettä laskea veteen aluksen kummaltakin sivul-

ta, on aluksella oltava pelastuslauttoja sellainen määrä, että aluksen kummallakin sivulla 

olevissa lautoissa on erikseen tilaa aluksen suurimmalle sallitulle henkilömäärälle;  

3) pelastusliivi jokaiselle aluksessa olevalle henkilölle sekä lapsille soveltuvia liivejä, jos  

aluksella on lapsia; 
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4) pelastuspuku jokaiselle aluksessa olevalle henkilölle; 

5) 4 pelastusrengasta, joista yhdessä on oltava kelluva pelastusnuora ja kahdessa itsesyttyvä 

valo sekä yhdessä itsesyttyvä valo- ja savumerkkilaite;  

6) 12 laskuvarjorakettia; sekä 

7) yleinen hälytysjärjestelmä. 

 

4.3 Lastialus, jonka pituus on alle 24 metriä ja bruttovetoisuus alle 150 

 

Kansainvälisen liikenteen lastialuksella, jonka pituus on alle 24 metriä ja bruttovetoisuus alle 

150, on oltava seuraavat hengenpelastuslaitteet: 

 

1) kaksi pelastuslauttaa, joissa on erikseen tilaa aluksen suurimmalle sallitulle henkilömääräl-

le;  

2) pelastusliivi jokaiselle aluksessa olevalle henkilölle sekä lapsille soveltuvia liivejä, jos  

aluksella on lapsia; 

3) pelastuspuku jokaiselle aluksessa olevalle henkilölle; 

4) 3 pelastusrengasta, joista yhdessä on oltava kelluva pelastusnuora ja kahdessa itsesyttyvä 

valo; 

5) venehaka; sekä 

6) 12 laskuvarjorakettia. 

 

4.4 Öljy-, kemikaali- ja kaasusäiliöalus 

 

Uusien kansainvälisessä liikenteessä liikennöivien öljy-, kemikaali- ja kaasusäiliöalusten, joiden  

bruttovetoisuus on alle 500, hengenpelastuslaitteiden on täytettävä vastaavat SOLAS-yleis-  

sopimuksen vaatimukset. Olemassa olevat kansainvälisessä liikenteessä liikennöivät öljy-, 

kemikaali- ja kaasusäiliöalukset, joiden bruttovetoisuus on alle 500, on varustettava samoilla 

hengenpelastuslaitteilla kuin vastaavankokoiset lastialukset samalla liikennealueella. 

 

 

5 KOTIMAANLIIKENTEESSÄ LIIKENNÖIVÄN LASTIALUKSEN HENGENPELASTUS-

LAITTEET 

 

5.1 Liikennealue III 

 

5.1.1 Lastialus, jonka bruttovetoisuus on vähintään 500 

 

Kotimaanliikenteen liikennealueella III liikennöivällä lastialuksella, jonka bruttovetoisuus on 

vähintään 500, on oltava seuraavat hengenpelastuslaitteet: 

 

1) valmiusvene; 

2) aluksen kummallakin sivulla pelastusvene, joka on kokonaan katettu ja jossa on tilaa  

aluksen suurimmalle sallitulle henkilömäärälle, tai vaihtoehtoisesti yksi vapaasti pudotetta-

va pelastusvene. Alle 85 metrin pituisella aluksella ei kuitenkaan vaadita pelastusvenettä;  

3) pelastuslauttoja sellainen määrä, että aluksen kummallakin sivulla olevissa lautoissa on 

erikseen tilaa aluksen suurimmalle sallitulle henkilömäärälle; 

4) pelastusliivi jokaiselle aluksessa olevalle henkilölle sekä lapsille soveltuvia liivejä, jos  

aluksella on lapsia; 

5) pelastuspuku jokaiselle aluksessa olevalle henkilölle; 

6) 6 pelastusrengasta, joista kahdessa on oltava kelluva pelastusnuora ja kahdessa itse-

syttyvä valo sekä kahdessa itsesyttyvä valo- ja savumerkkilaite; 

7) 12 laskuvarjorakettia; 
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8) yleinen hälytysjärjestelmä; sekä 

9) nuoranheittolaite. 

 

5.1.2 Lastialus, jonka bruttovetoisuus on vähintään 150 mutta alle 500 

 

Kotimaanliikenteen liikennealueella III liikennöivällä lastialuksella, jonka bruttovetoisuus on 

vähintään 150 mutta alle 500, on oltava seuraavat hengenpelastuslaitteet: 

 

1) valmiusvene, jos aluksen bruttovetoisuus on vähintään 300;  

2) pelastuslauttoja sellainen määrä, että niissä on tilaa aluksen suurimmalle sallitulle henki-

lömäärälle. Jos pelastuslauttoja ei voida esteettä laskea veteen aluksen kummaltakin sivul-

ta, on aluksella oltava pelastuslauttoja sellainen määrä, että aluksen kummallakin sivulla 

olevissa lautoissa on erikseen tilaa aluksen suurimmalle sallitulle henkilömäärälle;  

3) pelastusliivi jokaiselle aluksessa olevalle henkilölle sekä lapsille soveltuvia liivejä, jos  

aluksella on lapsia; 

4) pelastuspuku jokaiselle aluksessa olevalle henkilölle; 

5) 4 pelastusrengasta, joista kahdessa on oltava kelluva pelastusnuora ja yhdessä itsesyttyvä 

valo sekä yhdessä itsesyttyvä valo- ja savumerkkilaite; 

6) 12 laskuvarjorakettia; sekä 

7) yleinen hälytysjärjestelmä.  

 

5.1.3 Lastialus, jonka pituus on vähintään 24 metriä ja bruttovetoisuus alle 150 

 

Kotimaanliikenteen liikennealueella III liikennöivällä lastialuksella, jonka pituus on vähintään 

24 metriä ja bruttovetoisuus alle 150, on oltava seuraavat hengenpelastuslaitteet: 

 

1) pelastuslauttoja sellainen määrä, että niissä on tilaa aluksen suurimmalle sallitulle henki-

lömäärälle;  

2) pelastusliivi jokaiselle aluksessa olevalle henkilölle sekä lapsille soveltuvia liivejä, jos  

aluksella on lapsia; 

3) pelastuspuku jokaiselle aluksessa olevalle henkilölle; 

4) 4 pelastusrengasta, joista kahdessa on oltava kelluva pelastusnuora ja yhdessä itsesyttyvä 

valo sekä yhdessä itsesyttyvä valo- ja savumerkkilaite; 

5) 6 laskuvarjorakettia; sekä 

6) yleinen hälytysjärjestelmä. 

 

5.1.4 Lastialus, jonka pituus on alle 24 metriä ja bruttovetoisuus alle 150 

 

Kotimaanliikenteen liikennealueella III liikennöivällä lastialuksella, jonka pituus on alle 24 

metriä ja bruttovetoisuus alle 150, on oltava seuraavat hengenpelastuslaitteet: 

 

1) pelastuslauttoja sellainen määrä, että niissä on tilaa aluksen suurimmalle sallitulle henki-

lömäärälle;  

2) pelastusliivi jokaiselle aluksessa olevalle henkilölle sekä lapsille soveltuvia liivejä, jos  

aluksella on lapsia; 

3) pelastuspuku jokaiselle aluksessa olevalle henkilölle; 

4) 3 pelastusrengasta, joista yhdessä on oltava kelluva pelastusnuora ja kahdessa itsesyttyvä 

valo. Enintään 8 metrin pituisessa aluksessa riittää yksi kelluvalla pelastusnuoralla varus-

tettu pelastusrengas; 

5) venehaka; sekä  

6) 6 laskuvarjorakettia. 
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5.2 Liikennealue II 

 

5.2.1 Lastialus, jonka bruttovetoisuus on vähintään 500 

 

Kotimaanliikenteen liikennealueella II liikennöivällä lastialuksella, jonka bruttovetoisuus on 

vähintään 500, on oltava seuraavat hengenpelastuslaitteet: 

 

1) valmiusvene; 

2) pelastuslauttoja sellainen määrä, että aluksen kummallakin sivulla olevissa lautoissa on 

erikseen tilaa aluksen suurimmalle sallitulle henkilömäärälle; 

3) pelastusliivi jokaiselle aluksessa olevalle henkilölle sekä lapsille soveltuvia liivejä, jos  

aluksella on lapsia; 

4) pelastuspuku jokaiselle laivaväkeen kuuluvalle henkilölle; 

5) 6 pelastusrengasta, joista kahdessa on oltava kelluva pelastusnuora ja kahdessa itse-

syttyvä valo sekä kahdessa itsesyttyvä valo- ja savumerkkilaite; 

6) 6 laskuvarjorakettia; sekä 

7) yleinen hälytysjärjestelmä. 

 

5.2.2 Lastialus, jonka bruttovetoisuus on vähintään 150 mutta alle 500 

 

Kotimaanliikenteen liikennealueella II liikennöivällä lastialuksella, jonka bruttovetoisuus on 

vähintään 150 mutta alle 500, on oltava seuraavat hengenpelastuslaitteet: 

 

1) valmiusvene, jos aluksen bruttovetoisuus on vähintään 300;  

2) pelastuslauttoja sellainen määrä, että niissä on tilaa aluksen suurimmalle sallitulle henki-

lömäärälle;  

3) pelastusliivi jokaiselle aluksessa olevalle henkilölle sekä lapsille soveltuvia liivejä, jos  

aluksella on lapsia; 

4) pelastuspuku jokaiselle laivaväkeen kuuluvalle henkilölle; 

5) 4 pelastusrengasta, joista kahdessa on oltava kelluva pelastusnuora ja kahdessa itse-

syttyvä valo; 

6) 6 laskuvarjorakettia; sekä 

7) yleinen hälytysjärjestelmä. 

 

5.2.3 Lastialus, jonka pituus on vähintään 24 metriä ja bruttovetoisuus alle 150 

 

Kotimaanliikenteen liikennealueella II liikennöivällä lastialuksella, jonka pituus on vähintään 24 

metriä ja bruttovetoisuus alle 150, on oltava seuraavat hengenpelastuslaitteet: 

 

1) pelastuslauttoja sellainen määrä, että niissä on tilaa aluksen suurimmalle sallitulle henki-

lömäärälle; 

2) pelastusliivi jokaiselle aluksessa olevalle henkilölle sekä lapsille soveltuvia liivejä, jos  

aluksella on lapsia; 

3) pelastuspuku jokaiselle laivaväkeen kuuluvalle henkilölle; 

4) 4 pelastusrengasta, joista kahdessa on oltava kelluva pelastusnuora ja kahdessa itse-

syttyvä valo; 

5) 6 laskuvarjorakettia; sekä 

6) yleinen hälytysjärjestelmä. 

 

5.2.4 Lastialus, jonka pituus on alle 24 metriä ja bruttovetoisuus alle 150 

 

Kotimaanliikenteen liikennealueella II liikennöivällä lastialuksella, jonka pituus on alle 24 met-

riä ja bruttovetoisuus alle 150, on oltava seuraavat hengenpelastuslaitteet: 
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1) pelastuslauttoja sellainen määrä, että niissä on tilaa aluksen suurimmalle sallitulle henki-

lömäärälle;  

2) pelastusliivi jokaiselle aluksessa olevalle henkilölle sekä lapsille soveltuvia liivejä, jos  

aluksella on lapsia; 

3) pelastuspuku jokaiselle laivaväkeen kuuluvalle henkilölle; 

4) 2 pelastusrengasta, joista toisessa on oltava kelluva pelastusnuora ja toisessa itsesyttyvä 

valo. Enintään 8 metrin pituisessa aluksessa riittää yksi kelluvalla pelastusnuoralla varus-

tettu pelastusrengas; 

5) venehaka; sekä 

6) 6 laskuvarjorakettia. 

 

5.3 Liikennealue I 

 

5.3.1 Lastialus, jonka bruttovetoisuus on vähintään 500 

 

Kotimaanliikenteen liikennealueella I liikennöivällä lastialuksella, jonka bruttovetoisuus on 

vähintään 500, on oltava seuraavat hengenpelastuslaitteet: 

 

1) pelastuslauttoja sellainen määrä, että niissä on tilaa 110 prosentille aluksen suurimmasta 

sallitusta henkilömäärästä;  

2) pelastusliivi jokaiselle aluksessa olevalle henkilölle sekä lapsille soveltuvia liivejä, jos  

aluksella on lapsia; 

3) yksi pelastuspuku pelastustehtäviä varten; 

4) 4 pelastusrengasta, joista kahdessa on oltava kelluva pelastusnuora ja kahdessa itse-

syttyvä valo; 

5) 6 laskuvarjorakettia; sekä 

6) yleinen hälytysjärjestelmä. 

 

5.3.2 Lastialus, jonka bruttovetoisuus on vähintään 150 mutta alle 500 

 

Kotimaanliikenteen liikennealueella I liikennöivällä lastialuksella, jonka bruttovetoisuus on 

vähintään 150 mutta alle 500, on oltava seuraavat hengenpelastuslaitteet: 

 

1) pelastuslauttoja sellainen määrä, että niissä on tilaa aluksen suurimmalle sallitulle henki-

lömäärälle;  

2) pelastusliivi jokaiselle aluksessa olevalle henkilölle sekä lapsille soveltuvia liivejä, jos  

aluksella on lapsia; 

3) yksi pelastuspuku pelastustehtäviä varten; 

4) 4 pelastusrengasta, joista kahdessa on oltava kelluva pelastusnuora ja kahdessa itse-

syttyvä valo; 

5) 6 laskuvarjorakettia; sekä 

6) yleinen hälytysjärjestelmä. 

 

5.3.3 Lastialus, jonka pituus on vähintään 24 metriä ja bruttovetoisuus alle 150 

 

Kotimaanliikenteen liikennealueella I liikennöivällä lastialuksella, jonka pituus on vähintään 24 

metriä ja bruttovetoisuus alle 150, on oltava seuraavat hengenpelastuslaitteet: 

 

1) pelastuslauttoja sellainen määrä, että niissä on tilaa aluksen suurimmalle sallitulle henki-

lömäärälle;  

2) pelastusliivi jokaiselle aluksessa olevalle henkilölle sekä lapsille soveltuvia liivejä, jos  

aluksella on lapsia; 
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3) yksi pelastuspuku pelastustehtäviä varten; 

4) 2 pelastusrengasta, joista toisessa on oltava kelluva pelastusnuora ja toisessa itsesyttyvä 

valo;  

5) 6 laskuvarjorakettia; sekä 

6) yleinen hälytysjärjestelmä. 

 

5.3.4 Lastialus, jonka pituus on alle 24 metriä ja bruttovetoisuus alle 150 

 

Kotimaanliikenteen liikennealueella I liikennöivällä lastialuksella, jonka pituus on alle 24 metriä 

ja bruttovetoisuus alle 150, on oltava seuraavat hengenpelastuslaitteet: 

 

1) pelastuslauttoja sellainen määrä, että niissä on tilaa aluksen suurimmalle sallitulle henki-

lömäärälle. Alle 15 metrin pituinen alus voidaan pelastuslautan sijaan varustaa sellaisella 

määrällä kelluntavälineitä, joka vastaa aluksen suurinta sallittua henkilömäärää; 

2) pelastusliivi jokaiselle aluksessa olevalle henkilölle sekä lapsille soveltuvia liivejä, jos  

aluksella on lapsia; 

3) yksi pelastuspuku pelastustehtäviä varten. Pelastuspukujen on oltava vähintään ISO 

15027-1 tai ISO 15027-2 -standardin mukaisia;  

4) 2 pelastusrengasta, joista toisessa on oltava kelluva pelastusnuora ja toisessa itsesyttyvä 

valo. Enintään 8 metrin pituisessa aluksessa riittää yksi kelluvalla pelastusnuoralla varus-

tettu pelastusrengas; 

5) venehaka; sekä 

6) 6 laskuvarjorakettia. 

 

5.4 Öljy-, kemikaali- ja kaasusäiliöalus 

 

Kotimaanliikenteessä liikennöivät öljy-, kemikaali- ja kaasusäiliöalukset on varustettava sa-

moilla hengenpelastuslaitteilla kuin vastaavankokoiset lastialukset samalla liikennealueella. 

 

 

6 MUUT ALUKSET 

 

6.1 Proomu 

 

Proomulla on oltava seuraavat hengenpelastuslaitteet: 

 

1) proomulla, jonka pituus on vähintään 10 metriä mutta alle 40 metriä, on oltava yksi pelas-

tusrengas keulassa ja perässä; 

2) proomulla, jonka pituus on vähintään 40 metriä mutta alle 80 metriä, on oltava kaksi  

pelastusrengasta keulassa ja perässä; 

3) proomulla, jonka pituus on vähintään 80 metriä, on oltava kaksi pelastusrengasta keulassa 

ja perässä sekä yksi kelluvalla pelastusnuoralla varustettu pelastusrengas kummallakin  

sivulla.  

 

6.2 Asuintiloilla varustettu proomu 

 

Asuintiloilla varustetulla proomulla on oltava samat hengenpelastuslaitteet kuin vastaavanko-

koisella, samalla liikennealueella liikennöivällä lastialuksella.  
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6.3 Kalastusalus 

 

6.3.1 Luokkaan III kuuluva kalastusalus 

 

Luokkaan III kuuluvalla kalastusaluksella, joka on rakennettu ennen 1 päivää tammikuuta 

1999, on oltava seuraavat hengenpelastuslaitteet: 

 

1) pelastuslauttoja sellainen määrä, että niissä on tilaa aluksen suurimmalle sallitulle henki-

lömäärälle. 1 päivästä tammikuuta 2017 alkaen aluksella on oltava sellainen määrä pelas-

tuslauttoja, että niissä on tilaa 200 prosentille aluksen suurimmasta sallitusta henkilömää-

rästä; 

2) pyyntialueella II ja III pelastuspuku jokaiselle aluksessa olevalle henkilölle; 

3) pelastusliivi jokaiselle aluksessa olevalle henkilölle; 

4) 4 pelastusrengasta, joista kahdessa on oltava kelluva pelastusnuora ja kahdessa itse-

syttyvä valo;  

5) seuraavat hätämerkit: 

- 6 laskuvarjorakettia; 

- 6 käsisoihtua; ja  

- 2 savumerkkilaitetta; sekä 

6)  yleinen hälytysjärjestelmä. 

 

6.3.2 Luokkaan II kuuluva kalastusalus 

 

Luokkaan II kuuluvalla kalastusaluksella on oltava seuraavat hengenpelastuslaitteet: 

 

1) pelastuslauttoja sellainen määrä, että niissä on tilaa aluksen suurimmalle sallitulle henki-

lömäärälle; 

2) pyyntialueella II ja III pelastuspuku jokaiselle aluksessa olevalle henkilölle; 

3) pelastusliivi jokaiselle aluksessa olevalle henkilölle; 

4) 4 pelastusrengasta, joista kahdessa on oltava kelluva pelastusnuora ja kahdessa itse-

syttyvä valo; sekä 

5) seuraavat hätämerkit: 

- 6 laskuvarjorakettia; 

- 6 käsisoihtua; ja 

- 2 savumerkkilaitetta. 

 

6.3.3 Luokkaan I kuuluva kalastusalus 

 

Luokkaan I kuuluvalla kalastusaluksella on oltava seuraavat hengenpelastuslaitteet: 

 

1) pelastuslauttoja sellainen määrä, että niissä on tilaa aluksen suurimmalle sallitulle henki-

lömäärälle, tai kelluntavälineitä, jos alusta käytetään vain pyyntialueella I; 

2) pyyntialueella II ja III pelastuspuku jokaiselle aluksessa olevalle henkilölle; 

3) pelastusliivi jokaiselle aluksessa olevalle henkilölle; 

4) 2 pelastusrengasta, joista toisessa on oltava kelluva pelastusnuora ja toisessa itsesyttyvä 

valo; sekä 

5) seuraavat hätämerkit: 

- 3 laskuvarjorakettia; 

- 3 käsisoihtua; ja 

- 1 savumerkkilaite. 
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6.4 Ammattivene 

 

Ammattiveneet on varustettava samoilla hengenpelastuslaitteilla kuin vastaavankokoiset  

lastialukset samalla liikennealueella. Kotimaanliikenteen liikennealueilla I ja II liikennöivä alle 

15 metrin pituinen ammattivene voidaan pelastuslautan sijaan varustaa sellaisella määrällä 

kelluntavälineitä, joka vastaa ammattiveneen suurinta sallittua henkilömäärää. Ammattive-

neessä kelluntaväline voidaan korvata pelastusrenkaalla siten, että jokaista kolmea henkilöä 

kohden on oltava yksi pelastusrengas.  

 

6.5 Lossi ja railolossi 

 

6.5.1 Lossi 

 

Lossilla on oltava seuraavat hengenpelastuslaitteet: 

 

1) kelluntavälineitä sellainen määrä, joka vastaa lossin suurinta sallittua henkilömäärää; 

2) pelastusliivi jokaiselle lossissa olevalle henkilölle; 

3) lasten pelastusliivejä sellainen määrä, joka on vähintään 10 prosenttia lossilla olevien 

matkustajien määrästä;  

4) 4 pelastusrengasta, kaksi lossin kummallakin puolella. Kahdessa pelastusrenkaassa on 

oltava kelluva pelastusnuora ja kahdessa itsesyttyvä valo;  

5) 2 venehakaa; sekä  

6) kuulutusjärjestelmä, jos lossin pituus on vähintään 24 metriä, ja se kuljettaa enemmän 

kuin 36 matkustajaa.  

 

6.5.2 Railolossi 

 

Railolossilla on oltava seuraavat hengenpelastuslaitteet: 

 

1) pelastusrengas, jossa on oltava kelluva pelastusnuora, railolossin kummallakin puolella;  

2) venehaka railolossin kummallakin puolella; sekä 

3) riittävän pitkällä kettingillä varustettu ankkuri. 

 

6.6 Ilmatyynyalus 

 

Ilmatyynyaluksella on oltava seuraavat hengenpelastuslaitteet: 

 

1) pelastuslauttoja sellainen määrä, että niissä on tilaa aluksen suurimmalle sallitulle henki-

lömäärälle; 

2) pelastusliivi jokaiselle aluksessa olevalle henkilölle sekä lapsille soveltuvia liivejä, jos  

aluksella on lapsia; 

3) pelastuspuku jokaiselle laivaväkeen kuuluvalle henkilölle. Pelastuspukujen on oltava vähin-

tään ISO 15027-1 tai ISO 15027-2 -standardin mukaisia;  

4) pelastusrengas, jossa on oltava kelluva pelastusnuora; sekä  

5) seuraavat hätämerkit: 

- 3 laskuvarjorakettia; ja 

- 3 käsisoihtua.         
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7 HENGENPELASTUSLAITTEISIIN LIITTYVÄT JÄRJESTELYT 

 

7.1 Pelastusveneiden ja -lauttojen sekä valmiusveneiden sijoitus 

 

Pelastusveneet ja -lautat on sijoitettava siten, että niiden sijainti ei vaikeuta muiden pelastus-

veneiden ja -lauttojen tai valmiusveneiden käsittelyä. Pelastusveneet ja -lautat on lisäksi sijoi-

tettava niin lähelle veden pintaa kuin se voidaan turvallisesti tehdä, mutta kuitenkin paikkaan, 

jossa kova merenkäynti ei pääse niitä vahingoittamaan. 

 

Pelastusveneet ja -lautat, lukuun ottamatta yli laidan heitettäviä lauttoja, on sijoitettava siten, 

että ne ovat niihin noustaessa vähintään kaksi metriä aluksen vesilinjan yläpuolella aluksen 

ollessa täydessä lastissa epäsuotuisassa viippauksessa sekä joko kallistuneena 20 astetta 

jommallekummalle puolelle tai siihen kulmaan, jossa aluksen sääkansi joutuu veteen.  

 

Jokainen pelastusvene ja -lautta on sijoitettava siten, että se on aina käyttövalmiina ja että 

laivaväki voi saattaa sen viidessä minuutissa lähtökuntoon ja veteen laskettavaksi. Pelastus-

veneet ja -lautat on mahdollisuuksien mukaan sijoitettava turvalliseen ja suojattuun paikkaan 

turvaan tulipalolta ja räjähdykseltä. Öljy-, kemikaali- ja kaasusäiliöaluksessa pelastusveneitä 

tai valmiusveneitä ei saa sijoittaa lastisäiliön tai kofferdamin yläpuolelle.  

 

Pelastuslautat on sijoitettava avokannelle, ja ne on varustettava hydrostaattisella laukaisulait-

teella. 

 

Taaveteilla laskettavat pelastuslautat on sijoitettava nostokoukkujen ulottuville.  

 

Pelastusveneet ja valmiusveneet, jotka lasketaan aluksen kylkeä myöten veteen, on sijoitetta-

va riittävän kauas potkureista keulaan päin ja mikäli mahdollista siten, että veneet ovat sijain-

tipaikoissaan merenkäynniltä suojassa. 

 

Pelastusveneiden ja valmiusveneiden vesillelaskulaitteiden on aina oltava valmiina vesille-

laskua varten.  

 

Jokainen valmiusvene on sijoitettava siten, että se on aina käyttövalmis ja että laivaväki voi 

saattaa sen viidessä minuutissa lähtökuntoon ja veteen laskettavaksi. Valmiusvene on sijoitet-

tava paikkaan, josta se voidaan laskea veteen ja nostaa takaisin alukseen. Sen sijainti ei saa 

estää pelastusveneiden ja -lauttojen eikä MES-järjestelmien käsittelyä.  

 

7.2 Hengenpelastuslaitteiden käyttövalmius ja säilytys 

 

Kaikki hengenpelastuslaitteet on pidettävä asianmukaisessa kunnossa ja huollettuina ja niiden 

on oltava valmiina käytettäviksi jo ennen kuin alus lähtee satamasta sekä aina matkan aikana. 

 

Henkilökohtaiset pelastautumisvälineet (pelastusliivit ja pelastuspuvut) on säilytettävä siten, 

että niiden käyttövalmius ei vaarannu.  

 

7.3 Pelastusveneiden ja -lauttojen sekä valmiusveneiden vesillelaskulaitteet 

 

7.3.1 Vesillelaskulaitteet niitä pelastusveneitä ja -lauttoja varten, joihin siirrytään 

yli 4,5 metrin korkeudelta  

 

Kaikkien niiden pelastusveneiden ja -lauttojen, joihin siirrytään yli 4,5 metrin korkeudelta 

vesilinjasta, vesillelaskulaitteiden on täytettävä LSA-säännöstön kohdan 6.1 vaatimukset. 
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Pelastuslauttojen taavettien ei tarvitse olla painovoimalla kääntyviä. Muilta osin pelastuslautto-

jen vesillelaskulaitteiden on täytettävä LSA-säännöstön kohdan 6.1.5 vaatimukset. 

 

Pelastuslauttojen vesillelaskulaitteita ei tarvita, jos pelastuslauttaan siirrytään enintään 4,5 

metrin korkeudelta ja lautta on sijoitettu siten, että se voidaan laskea veteen kummalle puolel-

le tahansa, eikä lautan paino ylitä 185 kg. 

 

7.3.2 Vesillelaskulaitteet niitä kotimaanliikenteen alusten pelastusveneitä varten, 

joihin siirrytään enintään 4,5 metrin korkeudelta 

 

Pelastusveneen vesillelaskulaitteiden on venettä laskettaessa toimittava painovoiman tai  

aluksen sähkönsaannista riippumattoman mekaanisen laitteen avulla. 

 

Kunkin pelastusveneen vesillelasku on pystyttävä hallitsemaan koko laskumatkan ajan. 

 

Vesillelaskulaitteiden uloskääntäminen voi tapahtua käsivoimin tai mekaanisesti. 

 

7.3.2.1 Laskuvaijerit ja vinssit 

 

Jos pelastusveneen vesillelaskulaitteessa ei ole tehokasta tasauslaitetta, laskuvaijerit on moni-

rumpuisissa vinsseissä järjestettävä siten, että niiden nopeus on sama ja että ne kiertyvät 

rummulle tasaisesti.  

 

Vaijereiden on oltava kiertymätöntä, korroosiota kestävää teräsvaijeria. Vaijerin mitoituksen 

on oltava LSA-säännöstön kohdan 6.1.1.6 mukainen. Vaijerit on uusittava vähintään viiden 

vuoden välein. 

 

Vesillelaskulaitteissa, jotka on varustettu koneellista nostamista varten, on lisäksi oltava  

tehokkaat käsikäyttöiset laitteet, jotka on voitava kytkeä vapaalle, jos pelastusvenettä liikute-

taan painovoimalla tai koneellisesti. 

 

Koneellisissa vesillelaskulaitteissa on oltava rajakatkaisimet, jotka automaattisesti katkaisevat 

aina käyttövoiman, ellei moottoria ole suunniteltu siten, että ylikuormitusta ei voi tapahtua. 

 

7.3.3 Valmiusveneiden vesillelaskulaitteet 

 

Valmiusveneeseen siirtymisen ja sen vesillelaskun järjestelyjen on oltava sellaiset, että valmi-

usveneeseen voidaan nousta ja vene voidaan laskea veteen mahdollisimman lyhyessä ajassa. 

 

Valmiusveneeseen on voitava nousta ja se on voitava laskea veteen suoraan sijaintipaikaltaan 

siihen osoitetun miehistön ollessa veneessä. Valmiusvene on voitava laskea veteen myös  

pelastusvenekannelta ja valmiusveneestä käsin. 

 

Valmiusveneen vesillelaskulaitteilla on voitava nostaa valmiusvene lastattuna kolmella henki-

löllä ja täysin varustein.  

 

7.3.4 Vesillelaskulaitteiden käyttö 

 

Vesillelaskulaitteet on sijoitettava siten, että ne mahdollistavat turvallisen siirtymisen pelastus-

veneeseen tai -lauttaan. Vesillelaskulaitteilla on voitava turvallisesti laskea veteen se pelastus-

vene tai -lautta, jolle laitteet on tarkoitettu. Pelastusveneiden vesillelaskulaitteilla on myös 

voitava nostaa pelastusveneet miehistöineen takaisin alukseen. 
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Vesillelaskulaitteet on järjestettävä siten, että yksi henkilö voi turvallisesti suorittaa vesillelas-

kun joko aluksen kannelta tai veteen laskettavasta yksiköstä. Jos vesillelasku hoidetaan aluk-

sen kannelta, laskettavan yksikön on oltava sen henkilön näkyvissä, joka vesillelaskulaitetta 

käyttää.  

 

7.3.5 Vesillelaskulaitteiden huolto 

 

Vesillelaskulaitteet on huollettava säännöllisesti vuosittain. Perusteellinen tarkastus ja huolto 

on suoritettava viiden vuoden välein. Siinä yhteydessä pelastusveneiden nostolaitteet on koe-

kuormitettava 10 prosentin ylikuormalla. 

 

Vuosittaisen huollon voi suorittaa laivaväki. Viiden vuoden välein tapahtuvan tarkastuksen, 

huollon ja testauksen saa suorittaa vain laitteiston valmistaja, valmistajan valtuuttama huolto-

yhtiö tai tehtävään koulutettu henkilö. 

 

7.4 Pelastusveneiden ja -lauttojen vesillelasku ja niihin siirtyminen  

 

7.4.1 Matkustaja-alus 

 

Matkustaja-aluksella on pelastusveneiden ja -lauttojen vesillelasku ja niihin siirtyminen suunni-

teltava siten, että:  

 

1) pelastusveneisiin voidaan siirtyä ja ne voidaan laskea veteen joko sijaintipaikoiltaan tai 

pelastusvenekannelta, ei kuitenkaan molemmilta; ja 

2) taavetein veteen laskettaville pelastuslautoille voidaan siirtyä ja ne voidaan laskea veteen 

sijaintipaikkojensa välittömästä läheisyydestä. 

 

7.4.2 Lastialus 

 

Lastialuksella on pelastusveneiden ja -lauttojen vesillelasku ja niihin siirtyminen suunniteltava 

siten, että: 

 

1) pelastusveneisiin voidaan siirtyä ja ne voidaan laskea veteen suoraan sijaintipaikoiltaan; ja 

2) taavetein veteen laskettaville pelastuslautoille voidaan siirtyä ja ne voidaan laskea veteen 

sijaintipaikkojensa välittömästä läheisyydestä.  

 

7.5 Pelastusveneisiin ja -lauttoihin siirtymistä koskevat järjestelyt 

 

Siirtymisen pelastusveneisiin ja -lautoille on voitava tapahtua nopeasti ja hyvässä järjestyk-

sessä.  

 

Pelastusveneisiin ja -lauttoihin siirtymistä varten on aluksella oltava yhdet tikkaat kutakin 

pelastusasemaa varten.  

 

Tikkaiden on oltava yksiosaiset ja niiden on ulotuttava kannelta vesilinjaan aluksen kulkiessa 

pienimmällä syväyksellään epäsuotuisassa viippauksessa ja aluksen ollessa kallistuneena enin-

tään 20 astetta jommallekummalle puolelle. 

 

Jos aluksen pelastusveneet tai -lautat on sijoitettu enintään 4,5 metrin korkeudelle vesilinjasta 

ja jos aluksesta voi turvallisesti siirtyä pelastusveneisiin tai -lauttoihin, niin alusta ei tarvitse 

varustaa edellä mainituin tikkain. 
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Aluksessa on oltava kaiteet tai kädensijat, joihin voi tarttua siirryttäessä kannelta tikkaan 

ylimmälle askelmalle tai päinvastoin. 

 

Aluksessa on tarvittaessa oltava laitteet taaveteilla veteen laskettujen pelastusveneiden ja  

-lauttojen pitämiseksi aluksen laitaa vasten siten, että pelastusveneisiin ja -lauttoihin voidaan 

siirtyä turvallisesti. 

 

Alus on tarvittaessa varustettava laittein, jotka estävät veden valumisen aluksesta pelastus-

veneisiin ja niihin pelastuslauttoihin, joilla on määrätyt vesillelaskupaikat. 

 

Aluksella on varmistettava viestinnän toimivuus komentosillalta pelastusasemille sekä pelas-

tusasemalta ja vesillelaskupaikalta pelastusveneeseen ja -lauttaan.  

 

7.6 Hengenpelastuslaitteisiin liittyvien järjestelyjen hyväksyminen 

 

Tässä määräyksessä vaadittujen hengenpelastuslaitteisiin liittyvien järjestelyjen on oltava 

Liikenteen turvallisuusviraston hyväksymiä.  

 

Alle 15 metrin pituisten alusten hengenpelastuslaitteiden sijainnit hyväksytään aluksen katsas-

tuksen yhteydessä.  

 

 

8 EVAKUOINTI JA PELASTAMINEN 

 

8.1 Aluksen turvallisuuskaavio  

 

Vähintään 15 metrin pituisella aluksella, lukuun ottamatta miehittämättömiä proomuja, losseja 

ja railolosseja, on oltava Liikenteen turvallisuusviraston hyväksymä turvallisuuskaavio. 

 

Turvallisuuskaaviosta ja sen liitteistä on käytävä ilmi seuraavien laitteiden tyypit, määrät, 

henkilömäärät ja sijainnit: 

 

1) valmiusveneet; 

2) pelastusveneet; 

3) pelastuslautat; 

4) MES-järjestelmät; 

5) pelastusvenetaavetit ja muut vesillelaskulaitteet; 

6) pelastusliivit; 

7) pelastuspuvut;  

8) pelastusrenkaat; 

9) pyrotekniset hätämerkinantolaitteet; 

10) pelastusveneissä tai -lautoilla käytettäväksi tarkoitetut GMDSS-hyväksytyt kannettavat 

VHF-radiopuhelimet; 

11) SART tai AIS-SART; 

12) EPIRB; sekä 

13) pelastusveneisiin ja -lauttoihin siirtymiseen tarvittavat tikkaat. 

 

Turvallisuuskaaviosta on lisäksi käytävä ilmi: 

 

1) kokoontumisasemat ja niiden henkilömäärät; 

2) poistumistiet asuintiloista ja muista tiloista kokoontumisasemille; 

3) hätävalaistuspisteet; sekä 

4) pelastusveneiden ja -lauttojen vesillelaskupaikkojen valaistus. 
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Kansainvälisen liikenteen aluksella turvallisuuskaavion teksti on esitettävä aluksen työkielellä. 

Jos aluksen työkieli ei ole englanti, on turvallisuuskaavion tekstin oltava myös englanniksi. 

Kotimaanliikenteen aluksella turvallisuuskaavion teksti on esitettävä suomeksi ja ruotsiksi sekä 

aluksen työkielellä, jos työkieli ei ole suomi eikä ruotsi. 

 

Määräykset palontorjuntakaaviosta sisältyvät Liikenteen turvallisuusviraston voimassa olevaan 

alusten paloturvallisuutta koskevaan määräykseen. 

 

8.2 Hälytysluettelo 

 

Aluksella, jonka laivaväkeen kuuluu vähintään päällikkö ja kolme muuta henkilöä, on oltava 

hälytysluettelo, josta ilmenevät jokaisen laivaväkeen kuuluvan tehtävät hätätilanteessa. Mat-

kustaja-aluksen hälytysluettelon on oltava Liikenteen turvallisuusviraston hyväksymä. 

 

Hälytysluettelossa on oltava ohjeet vähintään aluksen jättämisen ja tulipalon varalta. 

 

Hälytysluettelossa on oltava merkintä henkilöistä, jotka hoitavat turvallisuuteen vaikuttavien 

ovien ja aukkojen sulkemiseen, hengenpelastuslaitteiden käyttöön, palonsammuttamiseen, 

matkustajien kokoamiseen ja hätätilanteessa tiedottamiseen liittyviä tehtäviä. 

 

Hälytysluettelossa on oltava merkintä henkilöistä, jotka hoitavat EPIRBien, SARTien, AIS-

SARTien ja kannettavien VHF-puhelimien viemisen hätätilanteessa pelastusveneisiin ja  

-lauttoihin. 

 

Hälytysluettelossa on oltava erikseen merkintä henkilöistä, jotka hoitavat matkustajien opas-

tamiseen, auttamiseen ja pelastamiseen liittyviä tehtäviä. 

 

Hälytysluettelossa on ilmoitettava hälytysmerkit, joilla laivaväki kutsutaan pelastustehtäviin ja 

joilla matkustajia varoitetaan. 

 

Aluksen päällikön on huolehdittava siitä, että jokainen laivaväkeen kuuluva tuntee hänelle 

hälytysluettelon mukaan kuuluvat tehtävät. 

 

Hälytysluettelon on oltava aluksen työkielellä ja se on sijoitettava nähtäville komentosillalle, 

konehuoneeseen sekä laivaväen asuintiloihin. 

 

8.3 Harjoitus- ja käyttöoppaat 

 

Aluksella, jonka bruttovetoisuus on vähintään 300, on oltava hengenpelastuslaitteiden harjoi-

tusopas. Muilla aluksilla on oltava hengenpelastuslaitteiden käyttöopas. 

 

Harjoitusoppaan ja käyttöoppaan on oltava aluksen työkielellä. 

 

8.4 Hälytysharjoitukset 

 

8.4.1 Hälytysharjoituksen järjestäminen 

 

Hälytysharjoituksella tarkoitetaan samanaikaisesti tai erikseen toteutettua aluksen jättöharjoi-

tusta ja palonsammutusharjoitusta. 
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Kansainvälisen liikenteen lastialuksella ja öljy-, kemikaali- ja kaasusäiliöaluksella, jonka brut-

tovetoisuus on alle 500, sekä kotimaanliikenteen öljy-, kemikaali- ja kaasusäiliöaluksella häly-

tysharjoitus on järjestettävä SOLAS-yleissopimuksen III luvun 19 ja 37 sääntöjen mukaisesti. 

 

Kotimaanliikenteen matkustaja-aluksella hälytysharjoitus on järjestettävä kerran kuukaudessa. 

Säännöllisesti laiturin puolelle jäävät pelastusveneet on laskettava aluksen partaalle vähintään 

joka kolmas kuukausi ja veteen ainakin kerran vuodessa.  

 

Vähintään 24 metrin pituisella kotimaanliikenteen lastialuksella sekä jokaisella kotimaanliiken-

teen alle 24 metrin pituisella aluksella, jonka laivaväkeen kuuluu vähintään kuusi henkilöä, 

hälytysharjoitus on järjestettävä joka toinen kuukausi.  

 

Muulla kuin edellä mainitulla kotimaanliikenteen aluksella on aluksen päällikön huolehdittava, 

että koko laivaväki tuntee hengenpelastus- ja palontorjuntalaitteiden sijainnin ja osaa käyttää 

niitä. 

 

Kalastusaluksilla on hengenpelastuslaitteiden käyttöä harjoiteltava kerran kuukaudessa. Eri-

tyistä huomiota harjoituksissa on kiinnitettävä yli laidan joutuneen henkilön pelastamiseen.   

 

Liikenteestä poissa olleella aluksella on hälytysharjoitus järjestettävä ennen kuin alus otetaan 

uudelleen liikenteeseen.  

 

Jokaisessa hälytysharjoituksessa on testattava yleisen hälytysjärjestelmän toimivuus. 

 

Pelastuslauttojen, joita ei lasketa taaveteilla, käsittelyharjoitus on järjestettävä vähintään joka 

toinen kuukausi. 

 

8.4.2 Hälytysharjoituksen johtajan nimeäminen ja harjoitusten läpivieminen 

 

Ennen hälytysharjoitusta aluksen päällikön on nimettävä hälytysharjoituksen johtaja, ellei hän 

itse johda harjoitusta. Harjoituksen aikana harjoituksen johtajalle ei saa antaa sellaisia tehtä-

viä, jotka saattavat estää tai vaikeuttaa harjoituksen valvontaa. 

 

Hälytysharjoituksessa on erityistä huomiota kiinnitettävä siihen, että jokainen laivaväkeen 

kuuluva oppii hallitsemaan hänelle kuuluvat tehtävät. 

 

Hälytysharjoitusten yhteydessä on tarkastettava niissä käytetyt hengenpelastus- ja palontor-

juntalaitteet. 

 

Hälytysharjoituksista on tehtävä merkintä laivapäiväkirjaan. 

 

8.5 Pelastusveneiden ja -lauttojen sekä valmiusveneiden miehitys 

 

Aluksen päällikön on huolehdittava, että kaikissa pelastusveneissä ja -lautoissa on asianmu-

kainen miehitys.  

 

Jos alus on varustettu MES-järjestelmällä, jokaista tällaista järjestelmää kohden on oltava 

pelastuslautta- ja pelastusvenemiehen lisäpätevyystodistuksen omaava henkilö. MES-

järjestelmä on miehitettävä valmistajan ohjeiden mukaisesti. 
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8.5.1 Kotimaanliikenteen liikennealueella III liikennöivä matkustaja-alus, jonka 

bruttovetoisuus on vähintään 500, sekä kansainvälisen liikenteen lasti- ja 

erikoisalus, jonka bruttovetoisuus on vähintään 150 mutta alle 500 

 

Kotimaanliikenteen liikennealueella III liikennöivällä matkustaja-aluksella, jonka bruttovetoi-

suus on vähintään 500, sekä kansainvälisen liikenteen lasti- ja erikoisaluksella, jonka bruttove-

toisuus on vähintään 150 mutta alle 500, on kutakin pelastusvenettä ja -lauttaa varten nimet-

tävä päälliköksi kansipäällystöön kuuluva tai henkilö, jolla on aluksen miehityksestä ja laivavä-

en pätevyydestä annetun valtioneuvoston asetuksen (166/2013) 59 §:ssä säädetty pelastus-

lautta- ja pelastusvenemiehen lisäpätevyystodistus.  

 

Pelastusveneen päällikölle on nimettävä varamies, joka kuuluu kansipäällystöön tai jolla on 

pelastuslautta- ja pelastusvenemiehen lisäpätevyystodistus. 

 

Jokaista pelastuslautta-asemaa kohden on nimettävä pelastuslautta- ja pelastusvenemiehen 

lisäpätevyystodistuksen omaava henkilö pelastuslautta-aseman päälliköksi. 

 

8.5.2 Muut alukset 

 

Muulla kuin kohdassa 8.5.1 mainitulla kotimaanliikenteen matkustaja-aluksella sekä kansain-

välisen että kotimaanliikenteen erikois- ja lastialuksella on oltava riittävä määrä laivaväkeä 

hoitamaan pelastusveneitä ja -lauttoja, MES-järjestelmiä sekä vesillelaskulaitteita.  

 

 

9 YHTEYDENPITO 

 

9.1 Hätätilanneohjeet matkustajille 

 

Kotimaanliikenteessä liikennöivällä matkustaja-aluksella, jonka pituus on vähintään 24 metriä, 

on oltava ohjeet matkustajille hätätilanteen varalta. Ohjeista on käytävä ilmi pelastusasemien 

sijainti, välittömät toimenpiteet hätätilanteessa, ohjeet pelastusliivien pukemiseksi sekä mat-

kustajille annettavat hälytysmerkit. 

 

Ohjeiden on oltava aluksen työkielellä ja aluksen suurimpien matkustajaryhmien kielillä tai ne 

on ilmaistava kansainvälisillä kuvamerkeillä. 

 

Ohjeet ja kuvamerkit on kiinnitettävä näkyville paikoille matkustajahytteihin ja muihin matkus-

tajatiloihin. Käytäviin ja matkustajille tarkoitettuihin yleisiin tiloihin on asetettava kaikissa 

valaistusolosuhteissa näkyvät ohjekilvet, joissa on oltava ISO 17631 -standardin mukaiset 

kuvamerkit. Ohjeiden pelastusliivien pukemiseksi on oltava nähtävillä kokoontumis- ja pelas-

tusasemilla. 

 

9.2 Yleinen hälytysjärjestelmä ja hälytysmerkit  

 

Vähintään 24 metrin pituisella aluksella hälytysmerkkejä on voitava antaa kiinteästi asennetul-

la yleisellä hälytysjärjestelmällä komentosillalta ja muilta valvonta-asemilta aluksen kaikkiin 

osiin. 

 

Vähintään 12 metrin pituisella aluksella on oltava mahdollisuus antaa hälytysmerkit Meriteiden 

sääntöjen (SopS 30/1977) mukaisella viheltimellä. 
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9.2.1 Hälytysmerkit 

 

Hälytysmerkit ovat: 

 

Yleishälytys laivaväelle ja matkustajille  

seitsemän peräkkäistä lyhyttä äänimerkkiä, joita seuraa yksi pitkä  ....... ________ 

 

Laivaväen kutsuminen paloasemille   

toistettu lyhyt ja pitkä ääni .___.___.___.___  

 

9.2.2 Yleinen hälytysjärjestelmä  

 

Aluksella on oltava sellainen LSA-säännöstön 7.2.1.1 kohdan vaatimusten mukainen yleinen 

hälytysjärjestelmä, joka soveltuu matkustajien ja laivaväen kutsumiseen kokoontumisasemille 

ja hälytysluettelossa mainittujen tehtävien käynnistämiseen.  

 

Yleinen hälytysjärjestelmä on pystyttävä kuulemaan aluksen kaikissa sisätiloissa ja laivaväen 

yleisissä työskentelytiloissa sekä kaikilla avokansilla. Uusilla aluksilla hälytyksen vähim-

mäisäänitasojen on oltava LSA-säännöstön 7.2.1.2 ja 7.2.1.3 kohtien mukaiset. 

 

Yleisen hälytysjärjestelmän on oltava kytkettynä sähköenergian pääsähkölähteeseen ja  

hätäsähkölähteeseen. 

 

Aluksen, jossa on ohjauspaikalta suora näköyhteys laivaväen ja matkustajien tiloihin ja mah-

dollisuus suulliseen viestintään, ei tarvitse täyttää edellä mainittuja yleistä hälytysjärjestelmää 

koskevia vaatimuksia.  

 

9.3 Kuulutusjärjestelmä  

 

9.3.1 Yleiset vaatimukset 

 

Kaikilla matkustaja-aluksilla ja losseilla, joiden pituus on vähintään 24 metriä ja jotka kuljetta-

vat enemmän kuin 36 matkustajaa, on oltava kuulutusjärjestelmä, jota voidaan käyttää ko-

mentosillalta. Järjestelmän on oltava sellainen ja järjestetty siten, että normaalikuuloiset hen-

kilöt kuulevat helposti sen kautta välitetyt viestit paikoissa, joissa ihmiset saattavat olla kun 

alusta käytetään.  

 

Kuulutusjärjestelmän on oltava kovaäänislaitteisto, jonka välityksellä lähetetyt viestit ovat 

kuultavissa kaikissa laivaväen tai matkustajien tai molempien yleisesti käyttämissä tiloissa 

sekä kokoontumisasemilla. Järjestelmän kautta on voitava kuuluttaa viestejä komentosillalta ja 

sellaisista muista paikoista, joista Liikenteen turvallisuusvirasto katsoo lähettämisen tarpeelli-

seksi. Järjestelmän asennuksessa on otettava huomioon akustiikan kannalta äärimmäiset 

olosuhteet eikä järjestelmän pidä edellyttää vastaanottajalta toimia viestien kuulemiseksi. 

 

Kuulutusjärjestelmä on suojattava luvattomalta käytöltä ja sen on oltava selvästi kuultavissa 

kaikissa edellä mainituissa tiloissa ympäröivästä melusta huolimatta. Järjestelmässä on oltava 

yhdestä komentosillalla sijaitsevasta paikasta sekä muista aluksessa sijaitsevista Liikenteen 

turvallisuusviraston määrittämistä paikoista ohjattava ohitustoiminto, jonka avulla kaikki hätä-

viestit voidaan kuuluttaa, vaikka jokin kyseisissä tiloissa olevista kovaäänisistä olisi poissa 

päältä tai sen voimakkuutta olisi alennettu tai järjestelmä olisi muussa käytössä. 

 

Kuulutusjärjestelmän on oltava kytkettynä sähköenergian hätäsähkölähteeseen.   
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9.3.2 Uudet matkustaja-alukset  

 

Uusien matkustaja-alusten kuulutusjärjestelmien on täytettävä 9.3.1 kohdan vaatimusten 

lisäksi jäljempänä mainitut vaatimukset. 

 

Lähetettävien hätäkuulutusten vähimmäisäänitasojen on oltava LSA-säännöstön 7.2.2.2  

kohdan mukaiset.  

 

Kuulutusjärjestelmään on sisällyttävä ainakin kaksi koko pituudeltaan toisistaan riittävän  

erillään olevaa silmukkaa ja kaksi erillistä, toistensa toiminnasta riippumatonta vahvistinta. 

 

Liikenteen turvallisuusvirasto hyväksyy kuulutusjärjestelmän ja siihen sovellettavat suoritus-

kykyvaatimukset ottaen huomioon IMO:n kiertokirjeen MSC/Circ.808 suositukset. 

 

9.3.3 Olemassa olevat matkustaja-alukset 

 

Jos olemassa olevaan matkustaja-alukseen on jo asennettu olennaisilta osiltaan kohdassa 

9.3.1 kuvatun mukainen kuulutusjärjestelmä, joka on Liikenteen turvallisuusviraston hyväk-

symä, ei kuulutusjärjestelmää tarvitse muuttaa.  

 

Jos olemassa olevalla matkustaja-aluksella ei ole kuulutusjärjestelmää, tai se ei ole edellä 

kuvatun mukainen, alukseen on asennettava 9.3.2 kohdan mukainen kuulutusjärjestelmä.  

 

 

10 VOIMAANTULO 

 

Tämä määräys tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 2017.  

 

Tällä määräyksellä kumotaan Liikenteen turvallisuusviraston määräys alusten hengenpelastus-

laitteista (27.2.2014, TRAFI/9175/03.04.01.00/2013). 

  

Ennen 1 päivää tammikuuta 2013 hyväksyttyjä olemassa olevien aluksien hengenpelastuslait-

teita koskevat seuraavat määräykset:  

 

a) jos aluksen pelastusvene, valmiusvene tai niiden vesillelaskulaite tai pelastuslautan vesille-

laskulaite uusitaan, uusi vene tai vesillelaskulaite saa olla samaa tai vastaavaa tyyppiä kuin 

poistettu; 

b) jos aluksen muita kuin edellä mainittuja hengenpelastuslaitteita, mukaan lukien pelastus-

lautat, uusitaan, on uuden laitteen täytettävä tämän määräyksen vaatimukset;  

c) Merenkulkuhallituksen vuonna 1997 antaman alusten hengenpelastuslaitteita koskevan 

määräyksen mukaiset kotimaanliikenteen liikennealueella I liikennöivien olemassa olevien, 

vähintään 15 metrin pituisten alusten kelluntavälineet on tullut korvata pelastuslautoilla  

viimeistään 1 päivänä tammikuuta 2017; sekä 

d) olemassa olevien alusten pelastusliivien on tullut varustaa pelastusliivivalolla viimeistään 1 

päivänä tammikuuta 2017. Pelastuslautoilla varustettujen kotimaanliikenteen liikennealu-

eella I liikennöivien alusten pelastusliivejä ei tarvitse varustaa pelastusliivivalolla. Olemassa 

olevien kalastusalusten pelastusliivit on tullut varustaa pelastusliivivalolla 1 päivästä tam-

mikuuta 2013 alkaen.  
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Tämän määräyksen soveltamisalaan kuuluvien olemassa olevien alusten on täytettävä niitä 

koskevat tämän määräyksen muut vaatimukset viimeistään tammikuun 1 päivän 2015 jälkeen 

suoritettavassa ensimmäisessä uusintakatsastuksessa.  

 

 

 

 

Tuomas Routa 

merenkulkujohtaja 

 

 

 

 

Mikko Vartiainen 

ylitarkastaja 
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Liite 1 Pelastuslauttojen merkinnät 
 

Pelastuslautoissa on oltava seuraavat merkinnät: 

 

1) aluksen nimi ja kotipaikka; 

2) valmistajan nimi tai tavaramerkki; 

3) sarjanumero; 

4) valmistuspäivämäärä; 

5) pelastuslautan hyväksymismerkintä (ruorimerkitty); 

6) pelastuslautan viimeksi tarkastaneen huoltoyhtiön nimi ja sijaintipaikkakunta sekä huolto-

päivämäärä; 

7) pelastuslautan suurin sallittu henkilömäärä merkittynä kunkin sisäänkäynnin yläpuolelle 

pelastuslautan väristä hyvin erottuvin merkein, joiden korkeus on vähintään 100 mm; 

8) SOLAS-, NON SOLAS- tai ISO-merkintä;  

9) pelastuslautan hätäpakkauksen tyyppi;  

10) kiinnitysköyden pituus;  

11) korkein sallittu sijainti vesilinjan yläpuolella (riippuen putoamiskorkeudesta ja kiinnitys-

köyden pituudesta); sekä 

12) vesillelaskuohjeet. 

 

 

 

 

 

 

 


