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1 SOVELTAMISALA 

 

Tätä määräystä sovelletaan merilain (674/1994) 18 luvun 1 §:ssä tarkoitettuihin aluksiin ja 

niissä pidettäviin päiväkirjoihin. 

 

Aluksella pidettävistä ympäristön pilaantumisen ehkäisemiseen liittyvistä päiväkirjoista  

säädetään merenkulun ympäristönsuojelulaissa (1672/2009). 

 

 

2 PÄIVÄKIRJAN MUOTO 

 

2.1 Manuaalinen päiväkirja 

 

Manuaalisesti pidettävän laivapäiväkirjan, konepäiväkirjan sekä yhdistetyn laiva- ja konepäivä-

kirjan on oltava vähintään A4-kokoa oleva sidottu, kovakantinen kirja. Kirjan sivuissa on oltava 

juokseva numerointi.  

 

Ajopäiväkirjan, kalastusaluksen päiväkirjan ja radiopäiväkirjan on oltava vähintään A5-kokoa 

oleva sidottu, kovakantinen kirja tai nidottu pehmeäkantinen kirja tai vihko. Kalastusaluksen 

päiväkirjan ja radiopäiväkirjan tai vihkon sivuissa on oltava juokseva numerointi.  

 

2.2 Sähköinen päiväkirja  

 

Sähköistä päiväkirjaa saa pitää vain sellaisella järjestelmällä, jolle järjestelmän valmistaja on 

hakenut hyväksynnän Liikenteen turvallisuusvirastolta. Sähköisen päiväkirjan järjestelmän 

hyväksymistodistus on pidettävä mukana aluksella.  

 

Sähköisen päiväkirjan ja siihen merkittyjen tietojen säilyminen alkuperäisessä muodossaan on 

varmistettava luotettavalla tavalla, jolla estetään päiväkirjaan merkittyjen tietojen häviäminen 

tai tuhoutuminen sähköhäiriön tai muun teknisen vian vuoksi. Sähköiseen päiväkirjaan tehty-

jen merkintöjen on tallennuttava vähintään kahteen erilliseen kohteeseen, josta ne ovat tarvit-

taessa saatavissa. 

 

Laivanisännän on huolehdittava sähköisen päiväkirjan järjestelmän päivittämisestä.  

 

Sähköiseen päiväkirjaan voidaan yhdistää aluksella pidettävä radio-, lasti-, öljy-, jäte- tai muu 

vastaava päiväkirja. 

 

2.3 Sähköisen päiväkirjan järjestelmän hyväksyminen 

 

Sähköisen päiväkirjan järjestelmän valmistajan on haettava järjestelmän hyväksymistä Liiken-

teen turvallisuusvirastolta. Hakemukseen on liitettävä selvitys siitä, että järjestelmä täyttää 

voimassa olevien kansainvälisten sopimusten sisältämät sähköistä päiväkirjaa koskevat mää-

räykset. Selvityksestä on käytävä ilmi: 

 

1) millä tavoin päiväkirjaan sisältyvien tietojen säilyminen eheinä on varmistettu;  

2) millä tavoin päiväkirjaan tehtyjen merkintöjen tallentuminen kahteen erilliseen kohteeseen 

on toteutettu; 

3) miten päiväkirjan käyttäjien varmentaminen on toteutettu; 

4) miten päiväkirjan sähköinen allekirjoitus on toteutettu;  

5) millä tavoin päiväkirjaan sisältyvien arkaluontoisten tietojen käsittely on suojattu; sekä 

6) miten päiväkirjaan sisältyvien tietojen tulostaminen on toteutettu. 
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Liikenteen turvallisuusvirasto antaa sähköisen päiväkirjan järjestelmän hyväksymisestä todis-

tuksen järjestelmän valmistajalle.  

 

3 PÄIVÄKIRJAN PITÄMINEN SEKÄ MERKINTÖJEN TEKEMINEN JA HYVÄKSYMINEN 

 

3.1 Päiväkirjan pitäminen 

 

Aluksen päällikön on huolehdittava siitä, että aluksessa pidetään merilain 18 luvun 1 §:ssä 

tarkoitettua päiväkirjaa.  

 

Aluksella pitää päiväkirjaa se laivaväkeen kuuluva henkilö, joka kulloinkin on vahtivuorossa ja 

vastaa vahdinpidosta. Päiväkirjaa on pidettävä aluksen työkielellä tai englanniksi.  

 

3.1.1 Kansainvälisen liikenteen alukset 

 

Kansainvälisen liikenteen aluksessa on pidettävä: 

 

1) laivapäiväkirjaa ja konepäiväkirjaa, jos aluksen bruttovetoisuus on vähintään 500; 

2) vähintään yhdistettyä laiva- ja konepäiväkirjaa, jos aluksen bruttovetoisuus on  

alle 500; 

3) vähintään ajopäiväkirjaa, jos aluksen bruttovetoisuus on alle 100. 

 

Yhdistetyn laiva- ja konepäiväkirjan sijasta voidaan pitää erikseen laivapäiväkirjaa ja kone-

päiväkirjaa. Ajopäiväkirjan sijasta voidaan pitää erikseen laivapäiväkirjaa ja konepäiväkirjaa 

tai yhdistettyä laiva- ja konepäiväkirjaa. 

 

3.1.2 Kotimaanliikenteen alukset 

 

Kotimaanliikenteen aluksessa on pidettävä: 

 

1) vähintään yhdistettyä laiva- ja konepäiväkirjaa, jos aluksen bruttovetoisuus on  

vähintään 300; 

2) vähintään yhdistettyä laiva- ja konepäiväkirjaa, jos alus kuljettaa vähintään  

100 matkustajaa; 

3) vähintään ajopäiväkirjaa, jos aluksen satamien välinen matka kestää  

enintään 20 minuuttia; 

4) vähintään ajopäiväkirjaa, jos aluksen bruttovetoisuus on vähintään 150 mutta alle 300. 

 

Yhdistetyn laiva- ja konepäiväkirjan sijasta voidaan pitää erikseen laivapäiväkirjaa ja kone-

päiväkirjaa. Ajopäiväkirjan sijasta voidaan pitää erikseen laivapäiväkirjaa ja konepäiväkirjaa 

tai yhdistettyä laiva- ja konepäiväkirjaa. 

 

3.1.3 Kalastusalukset 

 

Kalastusaluksessa on pidettävä: 

 

1) vähintään yhdistettyä laiva- ja konepäiväkirjaa, jos aluksen pituus on vähintään  

24 metriä; 

2) vähintään kalastusaluksen päiväkirjaa, jos aluksen pituus on vähintään 15 metriä  

mutta alle 24 metriä. 

 

Yhdistetyn laiva- ja konepäiväkirjan sijasta voidaan pitää erikseen laivapäiväkirjaa ja kone-

päiväkirjaa. Kalastusaluksen päiväkirjan sijasta voidaan pitää erikseen laivapäiväkirjaa ja 

konepäiväkirjaa tai yhdistettyä laiva- ja konepäiväkirjaa. 
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3.1.4 Radiopäiväkirjan pitäminen 

 

Radiopäiväkirjaa on pidettävä aluksessa, joka on kansainvälisten sopimusten tai Liikenteen 

turvallisuusviraston antaman voimassa olevan alusten radiolaitteita koskevan määräyksen 

mukaan varustettava radiolaitteilla. 

 

3.2 Merkintöjen tekeminen päiväkirjaan 

 

Päiväkirjan pitäjän on tehtävä merkinnät päiväkirjaan aikajärjestyksessä. Aluksen ollessa 

kulussa merkinnät on tehtävä vahtivuoroittain. Vahtivuoron aikana tapahtumat aluksella  

voidaan merkitä väliaikaisesti muistikirjaan, mutta ne on viimeistään vahtivuoron päättyessä 

merkittävä päiväkirjaan. 

 

Aluksen ollessa satamassa merkinnät päiväkirjaan on tehtävä vähintään kerran vuoro-

kaudessa. 

 

Päiväkirjaan tehtyä merkintää tai päiväkirjan sivua tai liitettä ei saa poistaa eikä tehdä epäsel-

väksi. Päiväkirjan pitäjän on korjattava tekemänsä virheelliset merkinnät päiväkirjan tai sen 

liitteen asianomaiseen kohtaan tehdyllä uudella merkinnällä tai lisäämällä oikea liite virheelli-

sen liitteen yhteyteen. Virheellinen liite on merkittävä siten, että se on helposti erotettavissa 

oikeasta liitteestä. Päiväkirjaan tai sen liitteeseen tehdystä korjauksesta on käytävä ilmi korja-

uksen tekoaika, sisältö ja tekijä. 

 

3.3 Päiväkirjan merkintöjen hyväksyminen 

 

Päiväkirjan pitäjän on vahti- tai työvuoron päättyessä varmistettava päiväkirjaan tekemänsä 

merkinnät hyväksynnällään. Päiväkirjan pitäjän on varmistettava hyväksynnällään myös säh-

köiseen päiväkirjaan tehdyt automaattiset merkinnät vahti- tai työvuoron päättyessä. 

 

Aluksen päällikön on hyväksyttävä päiväkirjan merkinnät ja konepäällikön konepäiväkirjan 

merkinnät vähintään viikon välein. Yhdistetyn laiva- ja konepäiväkirjan merkinnät hyväksyy 

aluksen päällikkö. 

 

 

4 PÄIVÄKIRJAAN MERKITTÄVÄT TIEDOT 

 

4.1 Yleistä päiväkirjaan merkittävistä tiedoista  

 

Päiväkirjaan on merkittävä tai liitettävä tiedot siitä, mitä aluksella matkan ja satamassa olon 

aikana tapahtuu. Päiväkirjaan on merkittävä myös kaikki ne tiedot, joista voi olla hyötyä  

laivanisännälle, lastinomistajalle, vakuutuksenantajalle tai muulle, jonka oikeuksiin matkan 

tapahtumilla voi olla vaikutusta. 

 

Päiväkirjaan on merkittävä myös ne tiedot, joiden merkitsemisestä päiväkirjaan säädetään 

erikseen muualla lainsäädännössä. 

 

4.2 Laivapäiväkirjaan merkittävät tiedot 

 

Laivapäiväkirjaan on merkittävä vähintään seuraavat tiedot: 

 

1) alusta koskevat tiedot 

a) aluksen nimi, IMO-numero, MMSI-numero, radiotunnus, kotipaikka, brutto- ja   

nettovetoisuus sekä mittatiedot; 
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b) laivanisäntä; 

c) aluksen työkieli; sekä 

d) aluksella pidetyt harjoitukset ja testaukset; 

 

2) aluksen matkaan liittyvät tiedot 

a) lähtöaika satamasta ja saapumisaika satamaan sekä aluksen siirrot sen ollessa  

satamassa tai ankkurissa;  

b) aluksen syväys keulassa ja perässä satamasta lähdettäessä; 

c) lastin sekä painolastin laskennallinen paino ja aluksen vakavuus satamasta  

lähdettäessä; 

d) aluksen henkilömäärä, laivaväki ja matkustajat erikseen mainittuina;  

e) sijaintitiedot aluksen kulkemalta reitiltä sekä kuljettu matka; 

f) poikkeaminen reittisuunnitelmasta sekä syy poikkeamiselle; 

g) poikkeaminen reittijakojärjestelmästä tai ilmoitusvelvollisuudesta tai alusliikenne-

palvelun (VTS) määräyksistä tai ohjeista sekä syy poikkeamiselle; 

h) tiedot siitä, milloin ja missä luotsi on otettu alukseen sekä milloin ja missä luotsi on 

jättänyt aluksen; 

i) turvallisuuden kannalta merkittävät tapahtumat matkan ajalta; 

j) poikkeavat miehitys- tai vahdinpitojärjestelyt; 

k) kellonaika, jolloin aluksen turvallisuudelle tärkeät ovet, portit, luukut ja muut aukot 

on suljettu tai avattu; 

l) aluksen turvataso;   

m) aluksella näytetyt merkkivalot ja -kuviot; 

n) toimenpiteet aluksella rajoitetun näkyvyyden aikana; 

o) tuulen nopeus ja suunta, ulkolämpötila, säätila sekä ilmanpaine vuorokauden  

aikana; 

p) jääolosuhteet sekä jäänmuodostusta ja jäänmurtoavustusta koskevat tiedot; 

q) magneettikompassin tarkastus ja suoritetut eksymämääritykset; sekä 

r) tiedot siitä, milloin alukseen on otettu vettä sekä aluksen vesivaraston suuruus  

satamasta lähdettäessä.  

 

4.3 Konepäiväkirjaan merkittävät tiedot 

 

Konepäiväkirjaan on merkittävä vähintään seuraavat tiedot:  

 

1) alusta koskevat tiedot 

a) aluksen nimi, IMO-numero, MMSI-numero, radiotunnus ja kotipaikka; 

 

2) aluksen matkaan liittyvät tiedot 

a) polttoaineen ja muiden koneiston käytölle tarpeellisten aineiden varastot aluksen 

lähtiessä satamasta sekä kaikkien näiden aineiden vuorokautinen kulutus; 

b) koneiston hoitoa ja koneiden käyntiaikaa koskevat tiedot; 

c) pääkoneiden kierrosluku tai kuormitus ja käynnin virheettömyyden toteamiseksi 

tarvittavat lämpötilat ja paineet; 

d) apukoneiden kuormitus ja käynnin virheettömyyden toteamiseksi tarvittavat  

lämpötilat ja paineet; 

e) koneistossa tai putkistossa esiintyneet vauriot, niihin liittyvät olosuhteet sekä  

toimenpiteet, joihin vaurioiden johdosta on ryhdytty;  

f) koneiston katsastus sekä selostus kunnossapito- ja huoltotöistä; sekä 

g) potkurikoneiston ohjailua ja ohjailun aikoja koskevat tiedot.  

 

Kohdassa g) mainitut tiedot voidaan tallentaa laitteella, joka rekisteröi tiedot vähintään 

kymmenen sekunnin tarkkuudella. Jos aluksella ei ole kyseistä laitetta tai sen  

toiminnassa on häiriöitä, on konepäiväkirjaan merkittävä seuraavat tiedot:  
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a) käsketty ja saatu potkurin kierrosluku; 

b) kiertosuunta, jos kone on vaihtosuuntainen; 

c) kääntösiipipotkurin käsketty ja saatu siipikulma; sekä 

d) siipikulman muutoksesta mahdollisesti johtuvat muutokset kierroslukuun. 

 

4.4 Yhdistettyyn laiva- ja konepäiväkirjaan merkittävät tiedot 

 

Yhdistettyyn laiva- ja konepäiväkirjaan on merkittävä vähintään seuraavat tiedot: 

 

1) alusta koskevat tiedot 

a) aluksen nimi, IMO-numero, MMSI-numero, radiotunnus, kotipaikka, brutto- ja  

nettovetoisuus sekä mittatiedot;  

b) laivanisäntä;  

c) aluksen työkieli; sekä 

d) pidetyt harjoitukset ja testaukset; 

 

2) aluksen matkaan liittyvät tiedot 

a) lähtöaika satamasta ja saapumisaika satamaan sekä aluksen siirrot sen ollessa  

satamassa tai ankkurissa;  

b) aluksen syväys keulassa ja perässä satamasta lähdettäessä; 

c) lastin laskennallinen paino sekä aluksen vakavuus satamasta lähdettäessä; 

d) aluksen henkilömäärä, laivaväki ja matkustajat erikseen mainittuina;  

e) sijaintitiedot aluksen kulkemalta reitiltä sekä kuljettu matka; 

f) poikkeaminen reittisuunnitelmasta sekä syy poikkeamiselle; 

g) poikkeaminen reittijakojärjestelmästä tai ilmoitusvelvollisuudesta tai alus-

liikennepalvelujen (VTS) määräyksistä tai ohjeista sekä syy poikkeamiselle; 

h) turvallisuuden kannalta merkittävät tapahtumat matkan ajalta; 

i) poikkeavat miehitys- tai vahdinpitojärjestelyt; 

j) kellonaika, jolloin aluksen turvallisuudelle tärkeät ovet, portit, luukut ja muut aukot 

on suljettu tai avattu; 

k) aluksella näytetyt merkkivalot ja -kuviot; 

l) toimenpiteet aluksella rajoitetun näkyvyyden aikana; 

m) tuulen nopeus ja suunta, ulkolämpötila, säätila sekä ilmanpaine vuorokauden  

aikana; sekä 

n) magneettikompassin tarkastus ja suoritetut eksymämääritykset. 

 

3) aluksen koneistoon ja sen käyttöön liittyvät tiedot 

a) polttoaineen ja muiden koneiston käytölle tarpeellisten aineiden varastot aluksen 

lähtiessä satamasta sekä kaikkien näiden aineiden vuorokautinen kulutus; 

b) koneiston hoitoa ja koneiden käyntiaikaa koskevat tiedot; 

c) pääkoneiden kierrosluku tai kuormitus ja käynnin virheettömyyden toteamiseksi 

tarvittavat lämpötilat ja paineet; 

d) apukoneiden kuormitus ja käynnin virheettömyyden toteamiseksi tarvittavat lämpö-

tilat ja paineet; 

e) koneistossa tai putkistossa esiintynyt vaurio, siihen liittyvät olosuhteet sekä toimen-

piteet, joihin vaurion johdosta on ryhdytty; sekä 

f) koneiston katsastus sekä selostus kunnossapito- ja huoltotöistä. 

 

4.5 Ajopäiväkirjaan merkittävät tiedot 

 

Ajopäiväkirjaan on merkittävä vähintään seuraavat tiedot: 

  

1) aluksen nimi, IMO-numero, MMSI-numero, radiotunnus, kotipaikka ja laivanisäntä; 

2) aluksen lähtöaika satamasta ja saapumisaika satamaan sekä kuljettu reitti ja matka; 



 Määräys 
7 (8) 

TRAFI/35849/03.04.01.00/2015 
   

 

 

3) aluksen henkilömäärä matkan aikana, laivaväki ja matkustajat erikseen mainittuina; 

4) matkalla vallinneet sääolosuhteet;  

5) turvallisuuden kannalta merkittävät tapahtumat matkan ajalta;  

6) aluksella suoritetut korjaus- ja kunnossapitotyöt;  

7) aluksen pää- ja apukoneiden käyntitunnit kerran vuorokaudessa; sekä 

8) aluksen polttoaineen täydennys sekä jäljellä oleva määrä.  

 

4.6  Kalastusaluksen päiväkirjaan merkittävät tiedot 

 

Kalastusaluksen päiväkirjaan on merkittävä vähintään seuraavat tiedot: 

 

1) aluksen nimi, IMO-numero, MMSI-numero, radiotunnus, kotipaikka ja  

laivanisäntä;  

2) aluksen lähtöaika satamasta ja saapumisaika satamaan sekä kuljettu reitti ja matka  

kalastuspaikkoineen; 

3) aluksen henkilömäärä matkan aikana; 

4) matkalla vallinneet sääolosuhteet;  

5) aluksella näytetyt merkkivalot ja -kuviot; 

6) turvallisuuden kannalta merkittävät tapahtumat matkan ajalta; 

7) aluksella suoritetut korjaus- ja kunnossapitotyöt; 

8) aluksen pää- ja apukoneiden käyntitunnit kerran vuorokaudessa; sekä 

9) aluksen poltto- ja voiteluaineiden täydennys ja kulutus sekä jäljellä oleva määrä.  

 

4.7 Radiopäiväkirjaan merkittävät tiedot 

 

Radiopäiväkirjaan on merkittävä vähintään seuraavat tiedot: 

 

1) aluksen nimi, MMSI-numero, radiotunnus, kotipaikka, satelliittipalveluiden numerot,  

teleksinumero, muu tunniste;  

2) tiedot kaikesta hätä-, pika- ja varoitusliikenteestä; 

3) muut radiotoimintaan liittyvät tapahtumat, joilla saattaa olla merkitystä turvallisuudelle. 

Näitä tapahtumia ovat esimerkiksi seuraavien turvallisuusviestintään käytettävien laitteiden 

toimintakunnon kokeilu ja kokeilun tulos: 

a) EPIRBin toimintakunnon kokeilu tuloksineen, pariston vaihto sekä hydrostaattisen 

laukaisukoneiston vaihto; 

b) SARTin ja AIS-SARTin kokeilu tuloksineen sekä pariston vaihto; 

c) MF/HF-DSC- ja VHF-DSC-laitteistojen kokeilu tuloksineen; 

d) MF/HF-telex-laitteiston kokeilu tuloksineen; 

e) INMARSAT- tai muun satelliittilaitteiston kokeilu tuloksineen; 

f) radiolaitteiden hätäakuston toimintakunnon tarkastus ja huolto; 

4) tiedot muista tärkeistä radiotoimintaan liittyvistä asioista;  

5) MF/HF-taajuuksilla pidetyt yhteydet; sekä 

6) aluksen sijainti kerran vuorokaudessa, jos se on mahdollista.  

 

4.8 Päiväkirjan liitteet 

 

Päiväkirjan liitteitä voivat olla aluksen navigoinnista, koneiston käynnistä, sääolosuhteista tai 

vastaavista tapahtumista rekisteröintilaitteella teknisin keinoin tehdyt merkinnät, lastaus- tai 

muun asiakirjan jäljennökset tai muut vastaavalla tavalla kerätyt tiedot.  

 

 

5 PÄIVÄKIRJAN TIETOJEN SÄILYTTÄMINEN 

 

Päiväkirjan tietojen säilyttämisestä vastaa laivanisäntä. 
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Päiväkirjaan merkittävien tietojen käsittelyssä on varmistettava, että päiväkirjan tiedot ovat 

jatkuvasti saatavilla ja käytettävissä. Päiväkirjaan merkittyjen tietojen tulee säilyä eheinä ja 

muuttumattomina koko niiden säilytysajan.  

 

Sähköiseen päiväkirjaan tehdyt merkinnät on säilytettävä vähintään kolme vuotta viimeisestä 

merkinnästä. Manuaalinen päiväkirja on säilytettävä vähintään kolme vuotta laskettuna päivä-

kirjaan tehdystä viimeisestä merkinnästä. Jos päiväkirjaan merkityn tapahtuman johdosta on 

mainitussa ajassa pantu vireille oikeudenkäynti, päiväkirja on säilytettävä, kunnes asia on 

lainvoimaisesti ratkaistu. 

 

Päiväkirjan liitteet on säilytettävä aikajärjestyksessä vähintään kolme vuotta laskettuna liitteen 

päivämäärästä. 

 

 

6 VOIMAANTULO 

 

Tämä määräys tulee voimaan 1 päivänä syyskuuta 2017.  

 

Lainmuutoksen (HE 23/2017) myötä kumoutuu 29 päivänä toukokuuta 1989 annettu Meren-

kulkuhallituksen määräys pääkoneen ohjailusta tehtävistä merkinnöistä aluksilla, joilla on lupa 

kulkea konehuone miehittämättömänä (Dnro 1208/30/89). 

 

 

 

 

Tuomas Routa 

merenkulkujohtaja  
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johtava asiantuntija  


