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Valtioneuvoston asetus

524/2014

rikesakkorikkomuksista annetun asetuksen 13 d §:n muuttamisesta

Annettu Helsingissä 3 päivänä heinäkuuta 2014

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti
muutetaan rikesakkorikkomuksista annetun asetuksen (610/1999) 13 d §, sellaisena kuin se

on asetuksessa 476/2008, seuraavasti:

13 d §

Vesiliikennettä koskevat rikkomukset

Vesiliikennelain (463/1996), vesiliikenne-
asetuksen (124/1997) tai vesikulkuneuvore-
kisteristä annetun lain (424/2014) rikkomi-
sesta voidaan määrätä rikesakko seuraavasti:

1) vesikulkuneuvon kuljettajalle vesiliiken-
nelain 5 §:n 2 momentissa säädetyn vesilii-
kennemerkillä tai valo-opasteella ilmaistun
määräyksen, kiellon tai rajoituksen muusta
kuin tämän pykälän 2 kohdassa tarkoitetusta
rikkomisesta 35 euroa;

2) vesikulkuneuvon kuljettajalle suurim-
man sallitun nopeuden ylityksestä, jonka
määrä on enintään suurin sallittu nopeus, 60
euroa;

3) vesikulkuneuvon kuljettamisesta ilman
vesiliikennelain 13 §:ssä tai sen nojalla anne-
tuissa säännöksissä tarkoitettuja asiakirjoja,
jotka on pidettävä mukana vesikulkuneuvon

käytössä ollessa taikka tällaisten asiakirjojen
esittämisen laiminlyömisestä asetetussa mää-
räajassa 20 euroa;

4) vesikulkuneuvon kuljettamisesta vesilii-
kennelain 15 §:n nojalla annettujen alueellisten
kieltojen tai rajoitusten vastaisesti 35 euroa;

5) vesikulkuneuvon omistajalle vesikulku-
neuvorekisteristä annetun lain 8 §:n 1 mo-
mentissa säädetyn rekisteri-ilmoituksen teke-
mättä jättämisestä ennen vesikulkuneuvon
käyttöönottoa, omistajalle tai haltijalle maini-
tun lain 9 §:n 1 tai 2 momentissa säädetyn
muutosrekisteröinnin tekemättä jättämisestä
määräajassa taikka omistajalle 10 §:n 1 mo-
mentissa säädetyn lopullista poistoa koske-
van rekisteri-ilmoituksen tekemättä jättämi-
sestä määräajassa 35 euroa;

6) vesikulkuneuvon käyttämisestä vesikul-
kuneuvorekisteristä annetun lain 5 §:n 1 mo-
mentin vastaisesti ennen sen merkitsemistä
rekisteriin tai mainitun lain 12 §:n 2 momen-



tin vastaisesti rekisteritunnuksella varusta-
mattomana tai 13 §:n 3 momentin vastaisesti
koetunnuksella varustamattomana 35 euroa;

7) vesikulkuneuvon kuljettamisesta ilman
vesiliikenneasetuksen 2 §:n 1 momentin 2–4

kohdassa tarkoitettuja varusteita 35 euroa.

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä elo-
kuuta 2014.

Helsingissä 3 päivänä heinäkuuta 2014

Liikenne- ja kuntaministeri Paula Risikko

Liikenneneuvos Risto Murto
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