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Luonnos hallituksen esitykseksi vesiliikennelaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
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Esityksen tavoitteet
Uudistuksen tavoitteena on vesiliikenteen käyttäytymistä koskevan sääntelyn
ajanmukaistaminen, viranomaisten roolien ja tehtävien selkeyttäminen sekä sääntelyn
sujuvoittaminen pääministeri Sipilän hallitusohjelman mukaisesti. Tavoitteena on myös
automaation mahdollistaminen sekä vesiliikenteen turvallisuuden ja vastuullisen veneilyn
lisääminen.
Keskeinen sisältö
Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi vesiliikennelaki. Luonnoksessa ehdotetaan:
1. vesiliikenteen liikennesääntöjen ja sen ohjaamisen periaatteiden ajanmukaistamista ja
kokoamista yhteen lakiin,
2. uutta huviveneen päällikköä koskevaa sääntelyä,
3. vuokravenesääntelyn keventämistä sekä
4. sanktiojärjestelmän ajanmukaistamista.
Lisäksi esitys sisältää vesiväylien merkitsemistä ja vesiliikenteen ohjaamista (merenkulun
turvalaitteet, liikennemerkit, valo-opasteet) koskevan sääntelyn yhteenkokoamisen,
alueellisten ja vesikulkuneuvotyyppiä koskevien kieltojen ja rajoitusten sääntelyn
ajanmukaistamisen (viranomaisten työnjakouudistus)
sekä vesikulkuneuvojen
varusteiden käyttöä koskevan sääntelyn yhteen kokoamisen ja vesikulkuneuvojen
rekisteröintivelvollisuutta koskevien säännösten ajanmukaistamisen sekä eräitä muita
kuin ammattiliikennettä koskevia pätevyysvaatimuksia.
Koska vesillä liikkujia ja heidän käyttäytymistään sääntelee hyvin yksityiskohtaisesti ja
pakottavasti myös kansainvälinen sääntely, on liikennesäännöissä ja liikenteen
ohjaamisessa lähtökohdaksi otettu kyseinen kansainvälinen sääntely. Uudessa
sääntelyssä on kiinnitetty erityistä huomiota esimerkiksi kanavaliikenteen vaatimaan
erityiseen sääntelyyn mukaan lukien Saimaan kanavalla liikkumista koskevaan
sääntelyyn.
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Vesiliikenteen liikennesääntöjä yhteen koottaessa ja uudistettaessa on sääntelyä
sujuvoitettu kansallisen sääntelyn osalta, mm. liikennesäännöt kanavilla ja avattavilla
silloilla ja normaali väylänpitoa koskeva sääntely.
Ehdotettu vapaa-ajan veneilyä koskeva päällikkyyssääntely vastaisi osittain merilain
sääntelyä, mutta vaatimukset olisivat kevyemmät. Päällikkyyssääntely on tarpeen niin
vesikulkuneuvossa matkustavien henkilöiden turvallisuuden (esim. vastuu pelastusliivien
käytöstä), liikenteen valvonnan helpottumisen kuin automaation mahdollistamisen
kannalta.
Miehittämättömiä vuokrattuja veneitä koskisi yleinen huviveneitä ja niiden käyttöä
koskeva sääntely ja kaikista vuokraveneitä koskevista katsastus- ja varustevaatimuksista
ehdotetaan luovuttavan. Esityksessä on täsmennetty huviveneitä koskevia
varustevaatimuksia ja se sisältää mahdollisuuden antaa tarvittaessa varusteista
määräyksiä. Lisäksi esitys sisältää joitain vesikulkuneuvon vuokralle antajia koskevia
velvoitteita. Vuokraveneitä olisivat jatkossa vain miehitetyt vuokraveneet. Miehitetyn
vuokravenetoiminnan
pätevyysvaatimuksia
kevennettäisiin.
Vuokraveneen
kuljettajankirjaa edellytettäisiin vain jos vesikulkuneuvoa käytettäisiin pääasiallisesti
ammattimaisessa vuokravenetoiminnassa. Tähän toimintaan sovellettaisiin myös merilain
ankarampaa päällikkösääntelyä
Ehdotetun
sanktiojärjestelmän
ajanmukaistamisen
yhteydessä
toteutettaisiin
pääpiirteissään samanlainen liikennevirhemaksujärjestelmä kuin tieliikenteessä on
esitetty
otettavan
käyttöön,
lukuun
ottamatta
vesikulkuneuvokohtaista
liikennevirhemaksua.
Ehdotetun lain olisi tarkoitus tulla voimaan samaan aikaan kuin ehdotus uudeksi
tieliikennelaiksi eli aikaisintaan vuonna 2020, koska liikennevirhemaksujärjestelmä
edellyttää muutoksia valvovien viranomaisten tietojärjestelmiin.
Ehdotusta laadittaessa on otettu huomioon liikenteen hallinnonalan virastouudistus.
Ruotsinkielinen käännös lähetetään heti sen valmistumisen jälkeen.
Kokonaisuudistuksesta tehty arviomuistio oli lausunnolla kesällä 2017 ja lausunnot on
otettu huomioon.
Lausunnon antaminen
Lausunnot pyydetään toimittamaan viimeistään 15.8.2018. Lausunnon voi toimittaa myös
liikenne- ja viestintäministeriön kirjaamoon osoitteeseen kirjaamo@lvm.fi.
Lisätietoja asiasta antavat:
hallitusneuvos Irja Vesanen-Nikitin (7.7.2018 asti) puh. 0295342544
yksikön johtaja, hallitusneuvos Maija Ahokas puh. 0295342390 ja
ylijohtaja, osastopäällikkö Olli-Pekka Rantala p. 0295342585
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Lausuntopyyntö julkaistaan lausuntopalvelu.fi:ssä.

Olli-Pekka Rantala
Osastopäällikkö,
ylijohtaja

Irja Vesanen-Nikitin
Hallitusneuvos
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Jakelu

Aboa Mare (Novia)
Ahvenanmaan maakuntahallitus
Almarin-Jet Oy
Arctica Oy
Auto- ja kuljetusalan työntekijäliitto AKT ry
Baltic cruising
Dimecc
Dokk
Elinkeinoelämän keskusliitto
Eräkarkku
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus
Etelä-Savon ELY-keskus
Etelä-Suomen Liikunta ja Urheilu
Finlandia Sailing
Finnpilot Pilotage Oy
Helsingin kaupunki
Helsingin Satama Oy
HT-Engineering Oy
Hämeen ELY-keskus
Ilmatieteenlaitos
Kaakkois-Suomen ELY-keskus
Kainuun ELY-keskus
Keski-Suomen ELY-keskus
Kilpailu- ja Kuluttajavirasto
Kuntaliitto
Lapin ELY-keskus
Liikennevirasto
Liikenteen turvallisuusvirasto
Maa- ja metsätalousministeriö
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Maritime E.S.B.H.
Melaveikot RY
Meriliitto
Merimieseläkekassa
Merimiespalvelutoimisto
Meriteollisuus ry
Meriturva
Metsäteollisuus ry
Midnight Sun Sailing Oy Ab
Natur och miljö
Oikeusministeriö
Onnettomuustutkintakeskus
Opetus- ja kulttuuriministeriö
Opetushallitus
Pelastuslaitokset
Pidä saaristo siistinä ry
Pirkanmaan ELY-keskus
Pohjoiskarjalan ELY-keskus
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus
Pohjois-Savon ELY-keskus
Poliisihallitus
Puolustusministeriö
Rajavartiolaitos
Saaristoasiain neuvottelukunta
Sisäministeriö
Skipperi
Sosiaali- ja terveysministeriö
Suomen Konepäällystöliitto ry
Suomen Laivameklariliitto
Suomen Laivanpäällystölitto ry
Suomen luonnonsuojeluliitto
Suomen Matkustajalaivayhdistys ry
Suomen Melonta- ja soutuliitto
Suomen Melontakouluttajat
Suomen Merimies-Unioni SMU ry
Suomen Meripelastusseura
Suomen Navigaatioliitto
Suomen Navigoinninopettajat ry
Suomen Partiolaiset ry
Suomen Purjehduksenopettajat PORY ry
Suomen Purjehdus ja Veneily ry
Suomen Satamaliitto ry
Suomen Satamaoperaattorit ry
Suomen teknologiateollisuus
Suomen Uimaopetus- ja hengenpelastusliitto ry
Suomen Vapaa-ajankalastajien keskusjärjestä ry
Suomen Varustamot ry
Suomen ympäristökeskus
Suomen Yrittäjät
Tampereen Navigaatioseura ry
Tampereen yliopisto
Tekes (Arktiset meret -hanke)
Tietosuojavaltuutetun toimisto
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Tulli
Turun yliopiston Brahea-keskus
Turvallisesti vesillä ry
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto
Työ- ja elinkeinoministeriö
Työväen urheiluliitto TUL
Ulkoministeriö
Uudenmaan ELY-keskus
Valtakunnan vammaisneuvosto
Valtiovarainministeriö
Vammaisfoorumi
Varsinais-Suomen ELY-keskus
WEGA
Venealan Keskusliitto Finnboat ry
Viestintävirasto
VTT expert services Oy
WWF
Ympäristöministeriö
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