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Lainsäädäntö, johon ohje perustuu: 

Laki Liikenne- ja viestintävirastosta (935/2018), 2 § 

Vesiliikennelaki (782/2019) 

Muutostiedot: 

Tämä ohje korvaa Liikenne- ja viestintäviraston antaman vesiväyläluokituksen (TRA-

FICOM/199916/03.04.01.01/2020). 
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1 Yleistä 

Vesiväylät luokitellaan Suomessa soveltaen tässä ohjeessa esitettyjä luokitteluperiaatteita. 

Kaikki yleiset kulkuväylät on luokiteltu kuuteen väyläluokkaan väylän käyttötarkoituksen mukaan. 

Väyläluokkien väylien teknistä tasoa kuvaavassa palvelutasoluokituksessa on kuvattu väylien 

ominaisuuksia ja käytettävyyttä. Väylien ylläpidossa tulee noudattaa esitettyä ylläpitoluokitusta ja 

sen vaatimuksia. 

 

2     Vesilain mukainen jaottelu 
 
Vesilaki (587/2011) jakaa vesiväylät yleisiin kulkuväyliin ja yksityisiin kulkuväyliin. Yleiset kulku-

väylät jakautuvat edelleen Väyläviraston ylläpitämiin julkisiin kulkuväyliin ja muiden tahojen yllä-

pitämiin yleisiin paikallisväyliin. 

 

 yleiset kulkuväylät 

o julkiset kulkuväylät (Väylävirasto) 

o yleiset paikallisväylät (muut tahot) 

 

 yksityiset kulkuväylät 

 

Yleiset kulkuväylät ja niiden turvalaitteet merkitään Liikenne- ja viestintäviraston ylläpitämään me-

rikarttaan. Väylien merkinnässä sovelletaan vesiliikennelain (782/2019) merenkulun turvalaitteita 

koskevia säännöksiä sekä Liikenne- ja viestintäviraston määräystä ”Viitoitusjärjestelmä ja meren-

kulun turvalaitteet”.   

 

Jos väylää ei ole haettu yleiseksi kulkuväyläksi, se on vesilain mukainen yksityinen väylä. Yksityisiä 

väyliä ja niiden turvalaitteita ei merkitä merikartoille. Tämä väyläluokitus ei koske yksityisiä väyliä. 

 

3 Vesiväyläluokitus 
 

3.1 Perusluokitus 

Perusluokitus kattaa kaikki yleiset kulkuväylät. Väylästö on jaettu kahteen pääryhmään: kauppa-

merenkulun väylät ja matalaväylät. Nämä on jaettu edelleen kuuteen väyläluokkaan (VL1 – VL6): 

Kauppamerenkulun väylät: 

 VL 1 Kauppamerenkulun pääväylät 

 VL 2 Kauppamerenkulun 2-luokan väylät 

 

Matalaväylät: 

 VL 3 Hyötyliikenteen matalaväylät 

 VL 4 Veneilyn runkoväylät 

 VL 5 Paikallisveneväylät 

 VL 6 Venereitit 

 

Väyläluokka määräytyy ensisijaisesti sen mukaan, mitä liikennettä varten väylä on rakennettu eli 

minkälaista vesiliikennettä väylän on tarkoitettu ensisijaisesti palvelevan. 
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Väyläluokkien 1 ja 2 väylät on rakennettu ensisijaisesti kauppamerenkulkua silmällä pitäen. Väy-

läluokan 3 väylät on rakennettu ensisijaisesti muuta hyötyliikennettä kuin kauppamerenkulkua 

varten. Tällaista liikennettä on muun muassa yhteysalusliikenne, uitto, pienimuotoinen matkus-

taja-alusliikenne, kalastus ja viranomaiskäyttö. Väyläluokkien 4-6 väylät on rakennettu veneilyn 

tarpeita varten. Veneilyn runkoväylät muodostavat veneilyn pääväylästön, jota täydentää venei-

lyn paikallisväylät. Venereitit ovat oma luokkansa ja ne poikkeavat muista väylistä siinä, että 

niille ei välttämättä tarvitse vahvistaa haraussyvyyttä, jolloin reitin syvyystiedoista ei vastata. Jos 

haraussyvyys on kuitenkin vahvistettu, reitin ylläpitäjä on siitä vastuussa.  

 

 

Vesiväylien perusluokitus on esitetty liitteessä 1. 

 

3.2 Palvelutasoluokitus 

Palvelutasoluokitus kuvaa yleispiirteisesti väylien teknistä tavoitetasoa. Määrittelyssä on esitetty 

eri väyläluokkien yleiset kriteerit ja periaatteet väylien yleisestä käytettävyydestä, väylien mitoi-

tuksesta, väylätilan ja geometrian määrittämisestä, syvyyden varmistamisesta sekä väylän mer-

kinnästä.  

Vesiväylien palvelutasoluokitus on esitetty liitteessä 2. 

 

3.3 Ylläpitoluokitus 

Vesiväylien ylläpitoluokitus perustuu turvalaitteiden toimivuuteen. Turvalaitteiden tulisi olla toi-

mintakuntoisia luokituksessa määritetyn osuuden purjehduskaudesta. Väylät ja turvalaitteet on 

jaettu kolmeen toimivuusluokkaan väyläluokan ja turvalaitteen merkittävyyden perusteella. Va-

laistut turvalaitteet on katsottu liikenteen turvallisuuden kannalta muita turvalaitteita merkittä-

vimmiksi. 

Luokituksessa esitetyt toimivuusprosentit lasketaan toimivuusluokittain kunkin väylänpitäjän yllä-

pidossa olevan turvalaitekannan mukaisesti kolmen vuoden laskentajaksoittain. Yksittäisen vuo-

den toimivuusprosentit voivat poiketa luokituksen vaatimuksista. Luokitus ei tarkastele turvalaite-

vikojen määrää, vaan toimivuusluokittaista turvalaitteiden toimimattomuusaikaa kokonaisuudes-

saan suhteutettuna ylläpidossa olevaan turvalaitemäärään. Jokaisen kiinteän turvalaitteen toimi-

vuuden minimivaatimus on kuitenkin 95 %:n toiminta-aika purjehduskausittain. VL 1-6 kelluvilla 

turvalaitteilla ja VL 3-6 kiinteiden turvalaitteiden näkemäesteiden suhteen toimivuuden minimi-

vaatimus on 90 % purjehduskausittain.  

Toimimattomuusajan laskennassa ei huomioida turvalaitteiden peruskorjaustöitä, joista on asian-

mukaisesti ilmoitettu etukäteen Liikenne- ja viestintävirastolle.  

Vesiväylien ylläpitoluokitus on esitetty liitteessä 3. 

 

 

Liikenne- ja viestintävirasto 14.06.2021 
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           Liite 1 

VESIVÄYLÄLUOKITUS (Perusluokitus) 

 

PÄÄLUOKKA 
 

VÄYLÄLUOKKA   

 
1 

 
Kauppa-  
merenkulun  
väylät 

Ensisijaisesti kauppamerenkulun 
käyttöön rakennettu ja kauppa-
merenkulkua varten ylläpidet-
tävä väylä. Kauppamerenkululla 
tarkoitetaan tässä yhteydessä 
sellaista rannikon alusliiken-

nettä, joka maksaa väylämak-

suja. Sisävesillä kauppameren-
kulun väyläksi luetaan Saimaan 
syväväylästö. 
 

VL1 Kauppamerenkulun  
1-lk väylät (pää-
väylät) 
 

Valtakunnallisesti tai alueellisesti 
merkittävät kauppamerenkulun 
pääväylät, joilla kulkee valtaosa 
vesiliikenteen tavaravirroista. 
Liikennöinti mahdollista ympärivuo-
tisesti kaikissa näkyvyysolosuh-

teissa.  

 
 

VL2 Kauppamerenkulun  
2-lk väylät 
 

Lähinnä paikallista merkitystä 
omaava kauppamerenkulun väylä, 
tai pääväylään liittyvä rinnakkais- 

tai yhdysväylä. 
 

 
2 
 

 

 
Matala-
väylät 

 
(Muun vesi-
liikenteen 
väylät) 

Ensisijaisesti veneliikenteen tai 
muun hyötyliikenteen kuin 
kauppamerenkulun käyttöön  

rakennetut ja ylläpidettävät 
väylät  

VL3 Hyötyliikenteen ma-
talaväylät 
 

Mm. yhteysliikennettä, kalastus-
aluksia, proomuliikennettä, uittoa 
ja alueellisesti merkittävää matkus-

tajaliikennettä palvelevat väylät. 
 
 

VL4 Veneilyn runkoväylät 
 

Veneilyn pääväylä, joka muodostaa 
yhtenäisen pidempijaksoisen reitin 
rannikolla tai sisävesillä kahden 

alueen välille. 

 

VL5 Paikallisveneväylät 
 

Paikallinen veneväylä, esim. pisto-
väylä pääväylältä satamaan tai yh-
dysväylä kahden muun väylän vä-
lillä. 

 

VL6 Venereitit 
 

Veneilyyn tarkoitettu alemman ta-
son väylä, jonka syvyystiedot ovat 
suuntaa antavia. 
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           Liite 2 

Palvelutasoluokitus 

 

Väylä-
luokka 

Käytettävyys/palve-
lutaso 

Mitoitus Väylätila ja geo-
metria 

Merkintä 

 
VL1 

Voidaan käyttää kai-
kissa näkyvyysolosuh-
teissa. 
Talviliikenne jäävahvis-
teisilla aluksilla tai 
jäänmurtoavustuksen 

tukemana mahdollista.  

Mitoitus ja geometria 
täyttää laivaväylien 
suunnitteluohjeiden mu-
kaisen normaalin minimi-
mitoituksen. Poikkeuksel-
lisia minimimittoja ei ole 

käytetty. 

Väylän linjaus, väy-
läalue ja väylätila 
yksikäsitteisesti 
määritetty sisältäen 
myös tarvittavat le-
vitys- ja ankkuroin-

tialueet. 

Väylällä käytetään kaikkia me-
renkulun turvalaitteita. Tarpeen 
mukaan rakennetaan myös ve-
teen perustettavia kiinteitä 
merkkejä. 
Väylä valaistu. 

Väylämerkintä mahdollistaa navi-

goinnin kaikissa olosuhteissa.  

 
VL2 

Väylän käytettävyys 
pimeällä tai huonoissa 

näkyvyysolosuhteissa 
voi olla osittain rajoi-
tettu.  
Väylää ei ole suunni-
teltu talvimerenkulkua 
silmällä pitäen. 

Laivaväylien suunnitte-
luohjeiden normaalin mi-

nimimitoituksen alittavia 
mittoja saatettu paikoin 
käyttää. 

Väylän linjaus, väy-
läalue ja väylätila 

yksikäsitteisesti 
määritetty 

Väylällä käytetään kaikkia me-
renkulun turvalaitteita, mutta 

normaalisti ei veteen perustet-
tuja kiinteitä merkkejä. 
Väylä valaistu tai turvalaitteet 
varustettu vähintään valoheijas-
timilla. 
Kiinteitä tutkamaaleja rajoite-
tusti. 

 
VL3 

Väylän käytettävyys 
huonoissa näkyvyys-
olosuhteissa voi olla 
osittain rajoitettu.  

Väylää ei ole suunni-
teltu talvimerenkulkua 

silmällä pitäen. 

Väylä mitoitettu ja suun-
niteltu laivaväylien suun-
nitteluohjeita soveltaen. 
Poikkeuksellisia minimi-

mittoja saatettu paikoin 
käyttää. 

Väylän linjaus, väy-
läalue ja väylätila 
yksikäsitteisesti 
määritetty 

Merkintä perustuu ensisijaisesti 
linjamerkkien ja kelluvien turva-
laitteiden käyttöön. 
Väylä valaistu tai varustettu riit-

tävällä määrällä valoheijastimia 
pimeällä navigointia varten. 

 
VL4 

Väylän käytettävyys 
kaikissa näkyvyysolo-
suhteissa vähintään 

tyydyttävä. 
Väylä suunniteltu käy-
tettäväksi vain avove-
sikautena. 

Väylä mitoitettu ja suun-
niteltu veneväylien suun-
nitteluohjeiden mukaan. 

Väylän linjaus, väy-
läalue ja väylätila 
yksikäsitteisesti 

määritetty 

Merkintä perustuu linjamerkkien, 
kelluvien turvalaitteiden (viitto-
jen) ja kummeleiden käyttöön. 

Pääsääntöisesti ei valaistu. Väy-
lällä riittävä määrä valoheijasti-
mia pimeällä navigointia varten.  

 

VL5 

Väylän käytettävyys 

hyvä hyvissä näky-
vyysolosuhteissa ja 
päivänvalolla. 
Väylä suunniteltu käy-
tettäväksi vain avove-
sikautena. 

Väylä mitoitettu ja suun-

niteltu veneväylien suun-
nitteluohjeiden mukaan. 

Väylän linjaus, väy-

läalue ja väylätila 
yksikäsitteisesti 
määritetty.  

Merkintä perustuu kelluvien tur-

valaitteiden (viittojen) ja kum-
meleiden käyttöön. Ei valaistu. 

 
VL6 

Väylän käytettävyys 
hyvissä näkyvyysolo-
suhteissa ja päivänva-

lolla vähintään tyydyt-
tävä. 
Väylä suunniteltu käy-

tettäväksi vain avove-
sikautena. 

Väylä (venereitti) mitoi-
tettu ja suunniteltu vene-
väylien suunnitteluohjeita 

paikallisiin olosuhteisiin 
väljästi soveltaen. 
 

Väylän kulku määri-
tetty. 
Väyläalue ja väylä-

tila määritetty ta-
pauskohtaisen har-
kinnan ja tarpeen 

mukaan.  

Merkintä perustuu tapauskohtai-
sesti kelluvien turvalaitteiden 
(viittojen) ja kummeleiden käyt-

töön. Ei valaistu. 
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      Liite 3 

Ylläpitoluokitus (turvalaitteiden toimivuus)   

Toimi-

vuus-
luokka 

Toiminta-aika 

(% purjehdus-
kaudesta) 

Toimivuusluokkaan kuulu-

vat  väylät ja turvalaitteet 

Purjehduskausi 

     1           99,8 VL 1 valaistut   turvalaitteet Koko vuosi 
 

     2           99,0 VL 1 ei valaistut turvalaitteet                    
VL 2-6 valaistut turvalaitteet 

VL 1 koko vuosi. 
VL 2-6  1.5.-30.11. Virolahden 

ja Merikarvian välinen meri-
alue ja Oulujoen vesistön ete-
läpuoliset järvialueet. 

VL 2-6 1.6.-15.11. Merikarvian 
ja Tornion välinen merialue ja 

Oulujoen vesistö ja sen poh-
joispuoliset järvialueet.  
Saimaan kanavalla ja syvä-

väylillä Saimaan kanavan lii-
kennekausi 

     3           97,0 VL 2–6 ei valaistut turvalait-
teet 

VL 2-6  1.5.-30.11. Virolahden 
ja Merikarvian välinen meri-

alue ja Oulujoen vesistön ete-
läpuoliset järvialueet. 
VL 2-6 1.6.-15.11. Merikarvian 

ja Tornion välinen merialue ja 
Oulujoen vesistö ja sen poh-

joispuoliset järvialueet. 
Saimaan kanavalla ja syvä-
väylillä Saimaan kanavan lii-

kennekausi    

Minimi-

vaatimus 

          95,0 

 
 

 
 
 

         90,0 
 

 
 
 

 

VL 1-6 jokainen yksittäinen 

kiinteä turvalaite  
 

 
 
VL 1-6 jokainen yksittäinen 

kelluva turvalaite ja VL 3-6 
kiinteiden turvalaitteiden nä-

kemäesteet 

VL 1 koko vuosi 

VL 2-6 1.5.-30.11. Virolahden 
ja Merikarvian välinen meri-

alue ja Oulujoen vesistön 
etelä-puoliset järvialueet. 
VL 2-6 1.6.-15.11. Merikarvian 

ja Tornion välinen merialue ja 
Oulujoen vesistö ja sen poh-

joispuoliset järvialueet.  
Saimaan kanavalla ja syvä-
väylillä Saimaan kanavan lii-

kennekausi    

 

 


