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Vesiliikennelakiuudistuksen tavoitteet

• Ajanmukaistaa ja yhdistää 
lakeja, lisätä turvallisuutta ja 
vastuullisuutta sekä mahdollistaa 
automaatio

• Selkeyttää rooleja vesillä ja eri 
lakien suhdetta

• Lähtökohtana kansainvälinen 
sääntely, mukana myös 
kanavaliikenne



Vesiliikennelakiuudistus - pääkohdat

• Yksi laki yli 40 lain, asetuksen ja 
määräyksen sijaan

• Vesikulkuneuvossa oltava päällikkö

• Päällikön jakamaton vastuu veneestä 
ja kaikista veneessä mukana olevista

• Vuokravenesääntely 

• Sanktiojärjestelmä (vesiliikennerikos 
ja liikennevirhe)



5 § Yleiset velvollisuudet

- Huolellisuus

- Varovaisuus

- Häiriöttömyys

- Vaarattomuus

- Haitattomuus

- Pelastusvelvollisuus



6 § Päällikkö, kuljettaja, luovuttaja…
- Yleiset vaatimukset

• Veneessä on oltava päällikkö, joka vastaa: 

• Veneen kulusta ja miehistön/matkustajien 
turvallisuudesta 

• Ikä, kyky ja taito

• Päällikkö voi olla muukin kuin veneen 
kuljettaja. Epäselvässä tilanteessa viime 
sijassa omistaja tai haltija vastaa

• Veneen luovutuskielto ”osaamattomalle” ja 
luovuttajan vastuu veneen merikelpoisuudesta

• Luovuttajan opastusvelvollisuus veneen 
turvalliseen käyttöön!



7 § Päällikön yleinen vastuu

• Vene on merikelpoinen

• Miehistö on ohjeistettu toimimaan 
turvallisesti

• Varusteet kunnossa ja helposti 
saatavilla

• Asianmukaiset ja ajantasaiset 
merikartat ja merenkulkujulkaisut, 
jos reittisuunnittelua

• Pelastusliivit puettuna 
olosuhteiden edellyttäessä

• Tarvittavat asiakirjat mukana

• Rekisteröintitodistus, luvat…



Vesiliikenteen säännöt ja vesiliikenteen 
ohjaamisen periaatteet
Meriteiden sääntöjen normaali noudattaminen 

Turvallinen kulku ja nopeus
• Näkö- ja kuulotähystys, myös sivulle ja taakse 

huomioiden katvealueet

• Nopeusrajoituksiin ja olosuhteisiin nähden
oikein valittu nopeus

Yhteentörmäämisen vaara ja sen välttäminen
• päällikön on arvioitava ja estettävä

yhteentörmäämisen vaara ja
tehtävä kaikki toimenpiteet sen välttämiseksi

Alle seitsemän metrin pituisten vesikulkuneuvojen
on yleisillä kulkuväylillä pysyteltävä poissa
yli 12 metrin pituisten vesikulkuneuvojen tieltä



Vuokraveneet

2 § Vuokravene, päällikkösääntely

• Miehitettynä vuokrattu
esim. taksivene → merilain mukaisesti

• Miehittämättömänä vuokrattu →
huvivene, vesiliikennelain mukaisesti

• Koulutukseen käytetty vene 
= huvivene, vesiliikennelain mukaisesti



Sanktiojärjestelmä

120 § Vesiliikennerikos, 
joka tahallaan tai huolimattomuudesta rikkoo

• Yleiset velvollisuudet yms. esim. liivien puuttuminen → päiväsakko

124 § Nopeusrajoituksen rikkominen vesikulkuneuvolla 

• Jos nopeus on max 2x sallittu → 120 € (jos enemmän -> päiväsakko)

• Vakavammat rikkeet → rikoslaki

• Esim. veneen merikelpoisuuden laiminlyönti → vankeutta 6-24kk

• Liikennevirhemaksu (vrt. tieliikennelaki)

• Varustepuute (pl. liivit) ja muut pienemmät virheet → 70 €



Kertaus                       7 § Päällikön yleinen vastuu

• Vene on turvallinen ja merikelpoinen
On rangaistavaa, jos näin ei ole. 

• Miehistö on aina, joka reissulle, 
ohjeistettu toimimaan turvallisesti

• Merikartat ja merenkulkujulkaisut, jos 
matka edellyttää reittisuunnittelua

• Varusteet kunnossa ja helposti 
saatavilla  ja pelastusliivit puettuna 
olosuhteiden edellyttäessä

ja LUOVUTUSKIELTO osaamattomalle
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