
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Suomi 465  
 

 
Omistajan käsikirja 

 
Suomi-veneet Oy 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Suomi-veneet Oy 
Metsolantie 1, FI-59800 Kesälahti 

Tel: +358 (0)405 090 321 
www.suomi-veneet.fi 

www.suomi-boats.com 
E-mail: suomiveneet.info@gmail.com 

 



 3

Sisällysluettelo 
 

 
ESIPUHE ...................................................................................................................................................... 4 

1. YLEISTÄ ............................................................................................................................................. 5 

1.1 VAROITUKSET JA HUOMAUTUKSET .............................................................................................. 5 
1.2 MALLI .......................................................................................................................................... 6 

1.2.1 Suunnittelukategoria ............................................................................................................... 6 
1.3 MITAT .......................................................................................................................................... 6 

1.3.1 Suurin suositeltu henkilömäärä .............................................................................................. 6 
1.3.2 Kuormaus ............................................................................................................................... 6 
1.3.3 Moottorin teho ja paino .......................................................................................................... 6 
1.3.4 Säiliötilavuudet ....................................................................................................................... 7 
1.3.5 Valmistajan kilpi ..................................................................................................................... 7 

2. VEDELLÄ TÄYTTYMISEEN JA VAKAVUUTEEN LIITTYVÄT RISKIT .............................. 7 

2.1. TYHJENNYSJÄRJESTELMÄ ............................................................................................................ 7 
2.2 KELLUVUUS ................................................................................................................................. 7 
2.3 VAKAVUUS .................................................................................................................................. 7 

3. TULIPALO- JA RÄJÄHDYSVAARA ............................................................................................. 8 

4. SUURILLA NOPEUKSILLA AJAMINEN...................................................................................... 8 

4.1 OHJAILUOMINAISUUDET .............................................................................................................. 8 
4.2 NÄKYVYYS OHJAAJAN PAIKALTA ................................................................................................. 9 

5. OIKEA KÄYTTÖ – SUOSITUKSET JA OHJEET ........................................................................ 9 

5.1. LAIDAN YLI PUTOAMINEN JA VENEESEEN UUDELLEEN NOUSEMINEN ........................................... 9 
5.1.1. Veteen putoamisen ehkäiseminen ........................................................................................... 9 
5.1.2 Veneeseen uudelleen nouseminen ..........................................................................................10 
5.1.3 Irrallisten varusteiden säilyttäminen .....................................................................................10 

5.2 YMPÄRISTÖN HUOMIOONOTTAMINEN .........................................................................................10 
5.3 ANKKUROINTI, KIINNITYS JA HINAUS ..........................................................................................10 
5.4 TRAILERIKULJETUS .....................................................................................................................11 

6 PIIRUSTUS JA VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS .....................................................11 

 
 



 4

 
 

Esipuhe 

 
Tämän käsikirjan avulla haluamme auttaa sinua käyttämään venettäsi turvallisesti ja 
miellyttävästi. Käsikirja sisältää tietoja  veneestä, sen varusteista ja laitteista ja antaa 
ohjeita  veneen käytöstä. Lue käsikirja huolellisesti ja tutustu veneeseesi ennen sen 
käyttöönottoa. Ota samalla huomioon seuraavat seikat: 
 

� Omistajan käsikirja ei ole merimiestaitojen tai veneilyturvallisuuden kurssi. 
Paikallinen venekerho antaa neuvoja veneilykouluista ja pätevistä opettajista. 

� Käsikirja ei ole myöskään yksityiskohtainen huolto- tai vianetsintäopas. 
Ongelmatapauksissa ota yhteyttä veneen valmistajaan tai valmistajan edustajaan. 

� Käytä aina päteviä ja koulutettuja henkilöitä huoltoon, korjauksiin ja 
muutostöihin. Muutokset, jotka voivat vaikuttaa veneen 
turvallisuusominaisuuksiin, tulee arvioida, toteuttaa ja dokumentoida pätevien 
henkilöiden toimesta. Veneen valmistajaa ei voida pitää vastuullisena 
muutoksista, joita se ei ole hyväksynyt. 

� Varmista, että odotettavissa olevat tuuli- ja aallokko-olosuhteet vastaavat veneesi 
suunnittelukategoriaa, ja että pystyt miehistöinesi hallitsemaan venettä kyseisissä 
olosuhteissa. 

� Veneessä tulee olla mukana asiaankuuluvat turvavarusteet (pelastusliivit, 
turvavaljaat jne.). Kaikkien veneessä olijoiden tulee käyttää niitä aina ollessaan 
merellä.  

� Koko miehistön on tunnettava kaikki turvavarusteet ja harjoiteltava mies  
      yli laidan-tilanteita, hinausta jne. 

Pidä veneesi aina hyvässä kunnossa ja varaudu kovasta käytöstä johtuviin huoltotoimiin.  

Jokainen vene – riippumatta  rakenteesta – voi vaurioitua merkittävästi, mikäli sitä 
käytettäessä ei jätetä turvallisuusmarginaalia. 

Veneen kuljettamiseen vaaditaan joissain maissa veneilyajokortti tai vastaava. Myös 
pelastusliivien, turvavaljaiden jne. käyttöpakko voi olla voimassa. Noudata kunkin maan 
erityismääräyksiä. 

 
SÄILYTÄ TÄMÄ KÄSIKIRJA VARMASSA PAIKASSA JA ANNA SE 
SEURAAVALLE OMISTAJALLE, JOS MYYT VENEEN. 

 
 
Teksti ja piirustukset copyright Still Office 
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1. Yleistä 

 
Ennen kuin lähdet 
 
Tarkista aina seuraavat asiat ennen vesille lähtöä: 
 

� Kuuntele säätiedotukset. 

� Älä ylitä suurinta suositeltua kuormaa. 

� Sijoita painavat varusteet mahdollisimman alas. Kiinnitä ne 
      kunnolla. 

� Varmista, että kaikilla on sopivat pelastusliivit. 

� Sopikaa  etukäteen miehistön työnjaosta.  

� Tarkista polttonesteen määrä. 

� Tarkista, että moottori, ohjausjärjestelmä, ja mahdollinen sähköjärjestelmä 
ovat kunnossa. 

� Tyhjennä veneestä mahdollinen pilssivesi. 

� Tarkista, että  mukana on tarvittavat merikartat. 

� Tarkista, ettei kiinnitys- tai muita köysiä roiku vedessä ja pääse 
            potkuriin        

 
Lisää informaatiota saat tämän käsikirjan eri luvuista sekä veneeseen asennettujen 
laitteiden omista ohjekirjoista. 

1.1  Varoitukset ja huomautukset 

Käsikirjassa käytetään seuraavia varoitus- ja huomautusmerkintöjä: 

Hengenvaara! 
Merkitsee, että on olemassa erittäin vakava vaaratekijä, joka suurella todennäköisyydellä 
johtaa kuolemaan tai pysyvään vammautumiseen, ellei asianmukaisiin varokeinoihin 
ryhdytä. 
 
Varoitus! 
Merkitsee, että on olemassa vaaratekijä, joka voi johtaa loukkaantumiseen tai kuolemaan, 
ellei asianmukaisiin varokeinoihin ryhdytä. 
 
Huom! 
Kiinnittää huomiota erityisesti turvallisuusnäkökohtiin sekä mahdollisiin vääriin 
menettelytapoihin, jotka voivat johtaa henkilövahinkoihin tai veneen vaurioitumiseen.  
 
 
 

Huomaa ohjekirjan loppuun sijoitettu piirustus. 
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1.2  Malli 

Suomi 465  

1.2.1 Suunnittelukategoria 

Veneesi kuuluu kategoriaan C. Se on suunniteltu käytettäväksi olosuhteissa, joissa tuulen 
voimakkuus saattaa ylittää 6 boforia (14 m/s) ja merkitsevä aallonkorkeus 2 m. Tällaisia 
olosuhteita voidaan kohdata rannikon läheisyydessä, suurilla lahdilla, joensuistoilla, 
järvillä ja joilla kohtuullisissa sääoloissa. Merkitsevä aallonkorkeus saadaan laskemalla 
kaikista aalloista korkeimman kolmanneksen keskiarvo. Joukossa voi tällöin olla aaltoja, 
joiden korkeus on jopa kaksinkertainen tähän keskiarvoon verrattuna.   

1.3 Mitat  

rungon pituus(LH)               4,65 m  
rungon pituus + moottori (Lmax)     5,00 m 
rungon leveys (BH)                 1,83 m 
rungon leveys (Bmax)  1,83 m      
suurin syväys                 0,50 m     
suurin korkeus vedenpinnasta                                   0,75 m + tuulilasi 0,55 m  

1.3.1 Suurin suositeltu henkilömäärä 

465-veneen suurin suositeltu henkilömäärä on viisi. 

Varoitus! 
Suurinta suositeltua henkilömäärää ei pidä ylittää. Riippumatta henkilömäärästä 
varusteiden ja henkilöiden yhteisen painon ei pidä ylittää veneen suurinta suositeltua 
kuormaa. Katso kohta 1.3.2. Käytä aina veneessä olevia istumapaikkoja. 

1.3.2 Kuormaus 

miehistö á 75 kg                                                  5 x 75 = 375 kg 
henkilökohtainen varustus ja muona          70 kg 
polttoaineen paino                      20 kg 
turvallisuusvarustus        10 kg   
kuorma valmistajan kilven mukaan          475 kg 
veneen paino      300 kg                                                  
moottorin paino            110 kg  
veneen kokonaispaino                        885 kg     

Varoitus! 
Suurinta suositeltua kuormaa ei saa ylittää.  Sijoita varusteet veneeseen  
aina huolellisesti siten, että veneen suunnittelutrimmi säilyy. Vältä sijoittamasta  
painavia tavaroita korkealle. 

1.3.3 Moottorin teho ja paino 

Moottorin suurin suositeltu teho on 37 kW (50 hk). 
Moottorin suurin suositeltu paino on 110 kg. 

Huom! 
Uutta moottoria asennettaessa ei pidä ylittää yllämainittua tehoa ja painoa. 
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Hallintalaitteiden käyttöohje on moottorin käsikirjassa. 

1.3.4 Säiliötilavuudet 

Polttoaine 25 litraa. 
Polttoainesäiliön paikka on takaistuimen sisällä: katso piirustus 

Sekä polttoainesäiliön että akun säilytystila tuuletetaan takaistuimen etuseinän sekä 
takaseinän kautta: katso piirustus  

Akulla on oma tila takapenkin sisällä paapuurin puolella: katso piirustus. 

Varoitus! 
Älä peitä tuuletusaukkoja. 

Huom! 
On tärkeää jättää tankkiin polttoainetta noin 20%:n varmuusvaran verran. 

1.3.5  Valmistajan kilpi 

Osa veneen teknisistä tiedoista on merkitty valmistajan kilpeen, joka on moottorikaivon  
etuseinässä paapuurin puolella: katso piirustus.  

Täydentävät selvitykset on annettu tämän käsikirjan asianomaisissa kohdissa. 

 

2. Vedellä täyttymiseen ja vakavuuteen liittyvät riskit 

2.1. Tyhjennysjärjestelmä 

Ylimääräisenä varusteena on erillinen tyhjennysaukko, jota käytetään, kun vene on 
vedettynä maihin. Poistoputki käy laipion ja peräpeilin läpi. Poistoputki suljetaan veneen 
sisäpuolelle sijoitetun tulpan avulla: katso piirustus 

Varoitus!   

Estä veden pääsy veneeseen! Varmista, että hana on suljettu aina veneen ollessa vedessä. 

2.2 Kelluvuus 

Veneessä on kaksoisrunko, jonka ilmatila ulottuu partaaseen asti. Kondenssiveden 
poistoaukko on alhaalla peräpeilissä. 
Poistoaukko suljetaan ruuvilla: katso piirustus. 

Vedellä täyttyneenäkin vene miehistöineen pysyy pinnalla.  

Varoitus!   
Älä vahingoita runkoa, ettei vene menetä kelluvuuttaan. 

Huom! 
Avaa tyhjennysaukot ja poista mahdollinen kondenssivesi ennen veneen talvisäilytystä. 

2.3 Vakavuus 

-     pilssiveden määrä on pidettävä minimissä 
-     älä heikennä vakavuutta sijoittamalla painavia esinetä liian ylös 
-     vakavuus voi heiketä hinattaessa tai nostettaessa painavia esineitä taavetin tai 
      puomin avulla 
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-     suuret murtuvat aallot ovat aina vakava vaara 
-     kovassa kelissä on veneen luukut ja säilytyslokerot pidettävä kiinni 
-     kaikki muutokset, jotka siirtävät  veneen painopistettä ( esim. kalastuksessa  
      tarvittavan nosturin ja tutkan sijoittaminen veneeseen, moottorin vaihto jne.) 
      voivat merkittävästi muuttaa veneen tasapainoa, kulkutrimmiä ja suorituskykyä 

 

3. Tulipalo- ja räjähdysvaara 

Huom! 
Veneen omistajan / käyttäjän vastuu 

- täytä polttoainesäiliö aina veneen ulkopuolella 
- älä kaada polttoainetta säiliöstä toiseen veneessä, ettei tulenarkaa nestettä läiky 

ylitse 
- älä pidä polttoainesäiliötä tai -letkua suorassa auringonpaisteessa, jossa lämpötila 

voi ylittää + 60ºC 
- sulje säiliö, kun se ei ole käytössä 

Varoitus! 
Älä tupakoi käsitellessäsi polttoainetta. 

Varoitus! 
Sammuta moottori ennen tankkauksen aloittamista.  

Huom! 
Voidaksesi sammuttaa tulipalon veneessä ja poistaa veneeseen päässyttä vettä, on aina 
pidettävä mukana sankoa, jonka saa nopeasti esille. Kiinnitä se narulla, ettei se pääse 
vahingossa katoamaan: katso piirustus 

 

4. Suurilla nopeuksilla ajaminen 

4.1 Ohjailuominaisuudet 

Veneen kulkuasento vaikuttaa voimakkaasti ohjausominaisuuksiin ja myös polttoaineen 
kulutukseen. Kulkuasentoa voi muuttaa: 

- lastin sijoituksella 
- moottorin rikikulmaa muuttamalla 

Varoitus!  
Suuri nopeus ja äkilliset ohjausliikkeet saattavat korkeassa aallokossa johtaa veneen 
hallinnan menettämiseen ja suurin kallistuskulmiin. Suurissa nopeuksissa miehistön on 
vältettävä istumasta aivan keulassa.   

Varoitus!  
Kiinnitä hätäkatkaisimen naru käteesi tai jalkaasi heti, kun olet irrottanut kiinnitysköydet. 
Varsinkin yksin ajettaessa on erittäin tärkeää, että vene pysähtyy, jos jostain syystä putoat 
veteen tai horjahdat veneessä. Muista kuitenkin irrottaa naru ennen rantautumis-
manöövereja. 
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Huom! 
Sovita aina nopeutesi olosuhteisiin ja ympäristöön. Oikea kulkuasento sopivaan nopeuteen 
yhdistettynä tekee myös aallokossa ajon mukavaksi ja turvalliseksi. 

Huom! 
Hitaasti liikkuvalla veneellä on heikompi suuntavakaus kuin kovemmassa vauhdissa. Ole 
siksi tarkkana kohdatessasi toisia veneitä ja myös erityisesti kapeikoiss 

Huom! 
Älä aja suurinta nopeutta vilkkailla vesiväylillä, huonossa näkyvyydessä tai kovassa 
tuulessa ja aallokossa. Vähennä nopeutta kohteliaisuudesta muita vesilläliikkujia kohtaan 
ja omaksi turvallisuudeksi. Noudata aina alueen nopeusrajoituksia. 

Huom! 
Huolehdi aina riittävästä pysähtymismatkasta välttääksesi törmäyksiä.   

4.2 Näkyvyys ohjaajan paikalta 

Näkyvyys ohjaajan paikalta voi estyä veneen suuren trimmikulman ja muiden syiden 
takia, jotka aiheutuvat yhdestä tai useammasta alla olevasta seikasta: 

 -     koneen trimmikulma 
-     kuormitus ja sen jakautuminen 
-     nopeus 
-     nopea kiihdytys 
-     nousu uppoumakulusta liukuun 
-     aallokko-olot 
-     sade ja roiskeet 
-     pimeys ja sumu 
-     henkilöt tai siirrettävät varusteet ohjaajan näkökentässä 

Huom! 
Älä aja jatkuvasti liukunopeuskynnyksellä, jolla keulan nousu haittaa näkyvyyttä 

Huom! 
Erityisesti laivaväylillä muista katsoa myös taaksepäin. 

The International Regulations for Preventing Collisions at Sea, kansainväliset säännöt 
törmäyksien ehkäisemiseksi merellä (COLREG) ja  meriteiden säännöt vaativat 
huolehtimaan asianmukaisesta tähystyksestä ja noudattamaan väistämissääntöjä. 

 

5. Oikea käyttö – suositukset ja ohjeet 

5.1. Laidan yli putoaminen ja veneeseen uudelleen nouseminen 

5.1.1. Veteen putoamisen ehkäiseminen  

- käytä aina pelastusliivejä vesillä ollessasi 
- liiku mahdollisimman vähän veneesä kovassa kelissä 
- älä ylitä veneen suurinta suositeltua henkilömäärää 
- pidä huoli, että vene on aina oikein kuormattu 
- varmista, että kaikki mukana olijat istuvat veneen liikkuessa 
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5.1.2 Veneeseen uudelleen nouseminen 

Veteen pudonneen henkilön on  helpointa nousta takaisin veneeseen käyttämällä perässä 
olevia kädensijoja ja knaapeja: katso piirustus 

 

Hengenvaara! 
Pyörivä potkuri on hengenvaarallinen veteen pudonneelle tai uimarille. Käytä 
hätäkatkaisijaa ja sammuta moottori, kun uimari tai vesihiihtäjä nousee veneeseen. 

5.1.3 Irrallisten varusteiden säilyttäminen 

Huom! 
Sijoita kaikki  tavarat luotettavasti paikalleen ennen liikkeelle lähtöä niin, että ne pysyvät 
paikallaan myös merenkäynnissä ja kovassa tuulessa. 

5.2 Ympäristön huomioonottaminen 
Valtameret, saaristot ja järvet ovat ainutlaatuisia ja niiden luonnon säilyttäminen on 
veneilijänkin kunnia-asia. Vältä siis: 

- polttoaine- tai öljyvuotoja 
- roskien tai jätteiden tyhjentämistä vesistöön tai jättämistä rannalle 
- pesuaineiden tai liuottimien päästämistä veteen 
- kovaa melua sekä vesillä että satamissa 
- peräaaltojen tuottamista erityisesti kapeikoissa ja matalissa vesissä 

Muista moottorin säännöllinen huolto. Käytä moottorilla ajaessasi taloudellista nopeutta. 
Silloin pidät myös pakokaasut minimissä. 

Huom! 
Ota huomioon paikalliset ympäristömääräykset ja noudata aina hyviä tapoja.  

Tutustu kansainvälisiin sääntöihin merten saastumisen ehkäisemiseksi (MARPOL) ja 
seuraa niitä. 

5.3 Ankkurointi, kiinnitys ja hinaus 

Ankkuri-, kiinnitys- ja hinausköydet sekä ankkurikettinki eivät kuulu veneen 
vakiovarusteisiin. Omistajan/ kipparin vastuulla on huolehtia, että tarvittavia köysiä on 
riittävästi ja että ne täyttävät alla olevat vaatimukset. 

Ankkuri-, hinaus- ja kiinnitysköysien murtolujuuden on oltava 13 - 26 kN. Sen vuoksi 
suositellaan, että käytetään joko 8 - 10 mm polyamidi- tai 10 - 12 mm polyesteriköysiä. 

Kiinnitys- ja hinausköysien kiinnityspaikat näkyvät piirustuksesta.  

Huom! 
Hinausköysi tulee aina kiinnittää niin, että se on irroitettavissa myös kuormitettuna. 

Huom! 
Aloita hinaaminen varovaisesti, vältä voimakkaita nykäyksiä äläkä ylikuormita 
moottoria. Jos itse hinaat tai olet hinattavana, pitää sen tapahtua hitaalla vauhdilla. 
Hinauksessa ollessasi älä päästä venettäsi hinaajaa kovempaan vauhtiin. 
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5.4 Trailerikuljetus 

Kuljetustrailerin käytössä on huomattava: 

- että tukipisteitä on riittävästi pistekuormituksen vähentämiseksi 
- että trailerin kantokyky riittää veneen, sen moottorin ja varusteiden kuljettamiseen 
- että sivutuet säädetään niin, että suurin osa veneen painosta jää kölitukien varaan 
- että vene on kiinnitetty riittävän tukevasti, jolloin kuormitus jakautuu tasaisesti eikä 
  vene pääse keinumaan kuljetuksen aikana 
- että traileri on kuormattuna lievästi etupainoinen  

Vene on tyhjennettävä ylimääräisestä kuormasta ja pilssivedestä ennen trailerille siirtoa.  

Perävaunun suurin sallittu paino näkyy vetoauton rekisteriotteesta. 

Veneessä on trailerikoukku: katso piirustus 

6 Piirustus ja Vaatimustenmukaisuusvakuutus 

Eri liitteet. 
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Tarkenna • Specificera 
(*: pakolliset Standardit • obligatoriska standarder) 

 Yleiset vaatimukset • Allmänna krav (2)     EN ISO 8666:2002 * 

    Veneen tunnistenumero • Båtens identifikationsnummer – CIN (2.1)     EN ISO 10087:2006 * 

    Valmistajan kilpi • Tillverkarskylt (2.2)     EN ISO 14945:2004 
 Laidan yli putoamisen ehkäiseminen ja veneeseen uudelleen nou- 

seminen • Skydd mot fall överbord och sätt att åter ta sig ombord (2.3) 
 

    EN ISO 15085: 2003 

Näkyvyys pääasiallisesta ohjauspaikasta • Sikt från huvudstyrplats 
(2.4)     EN ISO 11591: 2000 

    Käyttäjän käsikirja • Ägarens instruktionsbok (2.5)     EN ISO 10240: 2004 

 Rakenteeseen, lujuuteen, ja tiiviyteen liittyvät vaatimukset    
Integritet, skrovstyrka och övriga konstruktionskrav (3)     

    Rakenne • Skrovstyrka  (3.1)     EN ISO 12215.1-4:2002, NBS F21-22:1990 

    Vakavuus ja varalaita • Stabilitet och fribord (3.2)     EN ISO 12217-3:2002 

    Kelluvuus • Flytförmåga och flytmedel (3.3)     EN ISO 12217-3:2002 

Rungon, kannen ja kansirakenteiden aukot • Öppningar i skrov, däck 
och överbyggnad (3.4)     

    Vedellä täyttyminen • Inträngande vatten (3.5)     EN ISO 15083: 2003  

    Valmistajan suositus suurimmasta sallitusta kuormasta •  
Tillverkarens rekommenderade maximala last (3.6)     EN ISO 14946: 2001  

    Pelastuslautan säilytys • Stuvningsutrymme för livflotte (3.7)      
 

    Poistumistie • Utrymning (3.8)      

Ankkurointi, kiinnittäminen ja hinaaminen • Ankring, förtöjning och 
bogsering  (3.9)     EN ISO 15084: 2003  

 Ohjausominaisuudet • Manöveregenskaper (4)     EN ISO 11592: 2001  

 Koneet ja moottoritilat • Motor och motorrum (5.1)     

    Sisämoottori • Inombordsmotor (5.1.1)     

    Tuuletus • Ventilation (5.1.2)     EN ISO 11105: 1997 

    Suojaamattomat osat • Friliggande delar (5.1.3)      

    Perämoottorin käynnistäminen • Start av utombordsmotor (5.1.4)     EN ISO 11547:1995 

 Polttoainejärjestelmä • Bränslesystem (5.2)     

    Yleistä polttoainejärjestelmästä • Allmänt om bränslesystem (5.2.1)     

    Polttoainetankit • Bränsletankar (5.2.2)     

 Sähköjärjestelmä • Elektriska system (5.3)     EN ISO 10133:2000 

 Ohjausjärjestelmä • Styrsystem (5.4)     

    Yleistä ohjausjärjestelmästä • Allmänt om styrsystem (5.4.1)     EN ISO 28848:1993 

    Varajärjestelmät • Nödutrustning (5.4.2)     

 Kaasulaitteet • Gassystem (5.5)     

 Palontorjunta • Brandskydd (5.6)     EN ISO 9094-1:2003 

 Kulkuvalot • Navigationsljus (5.7)     COLREG 1972 

 Päästöjentorjunta • Förebyggande av utsläpp (5.8)     

 Liite I.B – Pakokaasupäästöt • Bilaga I.B Avgasutsläpp 
 Katso moottorivalmistajan vaatimuksenmukaisuusvakuutus  
 Se försäkran om överensstämmelse från motortillverkaren 
 

 Liite I.C – Melupäästöt
1
 • Bilaga I.C – Buller2     

1 Jos veneessä on sisämoottori tai sisäperämoottori ilman sisäänrakennettua pakokaasujärjestelmää. 
2 För båt med inombordsmotor eller båt med inu-drev utan inbyggt avgassystem. 
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