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 I LISA 

  

LAEVADE KOGUMAHUTAVUSE JA PUHASMAHUTAVUSE MÄÄRAMISE REEGLID 

  

Reegel 1 

Üldosa 

(1) Laevade mahutavus koosneb kogumahutavusest ja puhasmahutavusest. 

(2) Kogumahutavus ja puhasmahutavus määratakse vastavalt käesolevatele reeglitele. 

(3) Uut tüüpi laevadel, mille konstruktsiooni omaduste tõttu on käesolevate reeglite 

kohaldamine põhjendamatu või raskendatud, määratakse kogumahutavus ja puhasmahutavus 

nii, nagu otsustab administratsioon.  Sel juhul teatab administratsioon mahutavuse 

määramisviisi üksikasjad organisatsioonile, et need edastataks tutvumiseks 

konventsiooniosalistele valitsustele. 

  

Reegel 2  

Lisades kasutatud mõisted 

(1) Ülatekk 

Ülatekk on kõige ülemine, laevakeret kogu ulatuses kattev, ilmastikule ja merele avatud tekk, 

mille kaitsmata osa kõikidel avadel on alalised ilmastikukindlad sulgemisvahendid ja millest 

allpool laeva parraste kõikidel avadel on alalised veekindlad sulgemisvahendid. Astmelise 

ülatekiga laevadel nimetatakse ülatekiks avatud teki kõige alumist tasandit ja selle tasandi 

jätku, mis kulgeb rööbiti teki ülaosaga. 

(2) Teoreetiline pardakõrgus 

a) Teoreetiline pardakõrgus on parda kõrgus keskkaarel mõõdetuna kiilu 

ülemisest servast kuni piimi ülemise servani parda juures.  

Puulaevadel ning komposiitlaevadel mõõdetakse parda kõrgust kiilusulundi (rabbet) 

alumisest servast kuni piimi ülemise servani parda juures; 

Kui laeva keskkaare alumine pool on nõgus või varustatud jämeda kiiluvööga, 

mõõdetakse vahekaugust punktist, kus põhja lameda tasandi sissepoole tõmmatud joon 

lõikub kiilu küljega. 

b) Laevadel, mille sandekid on ümardatud, mõõdetakse teoreetilist pardakõrgust 

teki ja pardaplaadistuse teoreetiliste joonte lõikumispunktini, kusjuures jooned 

kulgevad nii, nagu sandek moodustaks pardaplaadiga nurga, 

. 
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c) Kui ülatekk on astmeline ja selle kõrgendatud osa ulatub üle teoreetilise pardakõrguse 

määramise punkti, mõõdetakse teoreetilist pardakõrgust abijooneni, mis ulatub teki alaosast 

piki kõrgendatud osaga rööbiti kulgevat joont. (3) Laius 

Laius on laeva suurim laius mõõdetuna laeva keskkaarel ilma väliskesta metallplaadistuse 

paksuseta või kuni välisplaadistuse servani, kui plaadistus on muust materjalist. 

(4) Kinnised ruumid 

Kinnised ruumid on kõik need ruumid, mida ümbritseb laeva kere, kinnitatud või 

teisaldatavad kergvaheseinad või vaheseinad, ning tekid või katted, mis ei ole alalised või 

äravõetavad varikatused. Ükski teki katkestus ega laeva keres, tekis, ruumi kattes, ruumi 

kergvaheseintes või vaheseintes olev ava ei välista ruumi arvamist kinniste ruumide hulka. 

(5) Väljaarvatavad ruumid 

Ilma et see piiraks käesoleva reegli punkti 4 kohaldamist, nimetatakse käesoleva lõike 

punktides a kuni e (kaasaarvatult) osutatud ruume väljaarvatavateks ruumideks ning neid ei 

arvata kinniste ruumide ruumala hulka, ent kui mõni selline ruum vastab vähemalt ühele 

järgnevale tingimusele, käsitatakse seda kinnise ruumina: 

- ruumis on riiulid või muud lasti või varude paigutamise vahendid; 

- avad on varustatud sulgemisvahenditega; 

- konstruktsioon võimaldab avasid sulgeda: 

a)  

i) Ühest tekist teiseni ulatuv otsaava vastas asuva ehitise sees olev ruum, 

välja arvatud katteplaadi puhul, mille kõrgus ei ületa kõrvalasuvate tekipiimide 

paksust 25 millimeetri (ühe tolli) võrra, kusjuures sellise ava laius on kas 90% 

või enam teki laiusest mõõdetuna ruumi ava joonelt. Seda sätet kohaldatakse 

nii, et kinniste ruumide hulgast arvatakse välja ainult see ruum, mis jääb 

tegeliku otsaava ja joone vahele, mis on tõmmatud rööbiti ava tasapinnaga või 

joonega niisugusel kaugusel otsaavast, mis on võrdne poole teki laiusega ava 

joonel (liite 1 joonis 1). 

ii) Kui ruumi laius muutub millegi muu kui välisplaadistuse ühinemise 

tõttu väiksemaks kui 90% teki laiusest, arvestatakse kinniste ruumide 

ruumalast välja ainult see ruum, mis jääb ava joone ja sellega rööbitise joone 

vahele, mis on tõmmatud läbi punkti, kus ruumi põikilaius on 90% või vähem 

teki laiusest (liite 1 joonised 2, 3 ja 4). 

iii) Kui kahte ruumi, millest ühe või mõlema väljajätmine on punkti a 

alapunkti i ja/või punkti a alapunkti ii kohaselt lubatud, eraldab täiesti lahtine 
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ala, välja arvatud umbreelingud või kaitsereelingud, siis ei kehti väljajätmine 

juhul, kui ruume eraldav ala on väiksem poolest eraldava alaga kohakuti 

olevast väikseimast tekilaiusest (liite 1 joonised 5 ja 6). 

b) Merele ja ilmastikule avatud ruum, mis on ülateki katte all ja mille lahtistel 

külgedel ei ole laevakerega muud ühendust kui selle toestuseks vajalikud pillerid. 

Sellisel ruumil võivad olla kaitse- või umbreelingud ning katteplaat ning parda külge 

kinnitatud pillerid, kui kaugus kaitse- või umbreelingute ülaserva ja katteplaadi vahel 

ei ole alla 0,75 meetri (2,5 jala) ehk alla ühe kolmandiku ruumi kõrgusest, olenevalt 

sellest, kumb on suurem (liite 1 joonis 7). 

c) Ruum laeva ühest pardast teiseni ulatuvas ehitises, mis on kohakuti üksteise 

vastas asuvate pardaavadega, mille kõrgus ei ole alla 0,75 meetri (2,5 jala) või alla ühe 

kolmandiku ehitisest, olenevalt sellest, kumb on suurem. Kui sellises ehitises on ava 

ainult ühel pardal, siis ulatub avast sissepoole jääv kinniste ruumide ruumalast 

väljaarvatav ruum maksimaalselt avaga kohakuti oleva teki poole laiuseni (liite 1 

joonis 8). 

d) Ruum vahetult ülalasetseva teki katmata ava aluses ehitises, kui see ruum on 

ilmastikule avatud ja kinniste ruumide hulgast väljaarvatav ruumiosa piirdub ava 

piirkonnaga (liite 1 joonis 9). 

e) Ilmastikule avatud ehitist piirava vaheseina orv, mille sulgemisvahenditeta ava 

ulatub ühest tekist teiseni, kui orva siselaius ei ole suurem selle sissepääsu laiusest ja 

see ei ulatu ehitises sügavamale kahekordsest sissepääsu laiusest (liite 1 joonis 10). 

(6) Reisija 

Reisija on iga inimene, kes ei ole: 

a) kapten ega laevapere liige või muu ükskõik kellena laeval selle laeva huvides 

töötav isik; ja  

b) alla ühe-aastane laps. 

(7) Lastiruumid 

Puhasmahutavuse arvutamisel arvesse võetavad lastiruumid on mahalaaditava lasti veoks 

määratud kinnised ruumid, tingimusel, et need on võetud kogumahutavuse arvutusse. Need 

lastiruumid tähistatakse alalise märgiga CC (cargo compartment), mille tähed on hästi 

nähtavad ja kõrgusega mitte alla 100 millimeetri (4 tolli). 

(8) Ilmastikukindlus 

Ilmastikukindlus tähendab seda, et vesi ei tungi laeva sisemusse mis tahes mereolude korral. 
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Reegel 3 

Kogumahutavus 

Laeva kogumahutavus (GT) määratakse järgmise valemi abil: 

GT = K1V 

kus V = laeva kõikide kinniste ruumide koguruumala kuupmeetrites, 

K1 = 0,2 + 0,02log10V (või nagu esitatud liite 2 tabelis)   

  

Reegel 4 

Puhasmahutavus 

(1) Laeva puhasmahutavus (NT) määratakse järgmise valemi abil: 

  

NT=K2Vc
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b) liige K2Vc
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D
d ei ole väiksem kui 0,25 GT ja  

                     
c) NT ei ole väiksem kui 0,30 GT, ja kus 

VC = lastiruumide koguruumala kuupmeetrites, 

K2 = 0,2 + 0,02 log10 VC (või nagu esitatud liite 2 tabelis), 

K3 = 1,25 (GT + 10 000)/10 000, 

D = teoreetiline pardakõrgus keskkaarel meetrites nagu on määratletud reegli 2 

punktis 2, 

d = teoreetiline süvis keskkaarel meetrites nagu määratletud käesoleva reegli 

punktis 2, 

N1 = reisijate arv mitte üle 8 magamiskohaga kajutites, 

N2 = ülejäänud reisijate arv, 

N1 +N2 = laevale lubatud reisijate koguarv vastavalt laeva reisijateveo 

tunnistusele; kui N1 +N2 on väiksem kui 13, siis N1 ja N2 loetakse nulliks, 

GT = laeva kogumahutavus määratuna vastavalt reeglile 3. 
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(2) Teoreetiline süvis (d), millele osutatakse käesoleva reegli punktis 1, on üks järgmistest 

süvistest: 

a) laevadel, millele kohaldatakse jõus olevat rahvusvahelist laadungimärgi 

konventsiooni, süvis, mis vastab nimetatud konventsooni alusel kehtestatud suvisele 

laadungimärgile (v.a metsalastimärgid); 

b) reisilaevadel süvis, mis vastab kõrgeimale vaheruumideks jaotumise 

laadungimärgile, mis on kehtestatud vastavalt kehtivale rahvusvahelisele 

konventsioonile inimelude ohutusest merel või muule kohaldatavale rahvusvahelisele 

lepingule; 

c) laevadel, millele ei kohaldata rahvusvahelist laadungimärgi konventsiooni, 

kuid mille laadungimärk on kehtestatud siseriiklike nõuete kohaselt, süvis, mis vastab 

sel viisil kehtestatud suvisele laadungimärgile; 

d) laevadel, millel ei ole kehtestatud laadungimärki, kuid mille süvis on piiratud 

vastavalt siseriiklikele nõuetele, suurim lubatud süvis; 

e) muudel laevadel 75% teoreetilisest pardakõrgusest keskkaarel nagu on 

sätestatud reegli 2 punktis 2. 

  

Reegel 5 

Puhasmahutavuse muutmine 

(1) Kui reeglites 3 ja 4 määratletud laeva tunnuseid nagu V, VC, d, N1 või N2 muudetakse 

ja kui nende muudatuste tulemusel suureneb reegli 4 kohaselt sätestatud puhasmahutavus, 

määratakse laeva uutele tunnustele vastav puhasmahutavus ja kohaldatakse seda viivitamata. 

(2) Laeval, millele on samaaegselt antud reegli 4 punkti 2 alapunktides a ja b osutatud 

laadungimärgid, on ainult üks puhasmahutavus, mis on määratud reegli 4 kohaselt, ning seda 

mahutavust kohaldatakse asjakohase laadungimärgi kehtestamisel vastavalt kaubaveole, 

millega laev tegeleb. 

(3) Kui reeglites 3 ja 4 määratletud laeva tunnuseid nagu V, VC, d, N1 või N2 muudetakse 

või kui käesoleva reegli punkti 2 kohaselt kehtestatud laadungimärki muudetakse seoses laeva 

muutunud kaubaveoga ning kui sellise muudatuse tulemusel väheneb reegli 4 kohaselt 

määratud puhasmahutavus, ei väljastata selliselt määratud puhasmahutavusega uut 

rahvusvahelist mõõtekirja (1969) enne kaheteistkümne kuu möödumist kuupäevast, mil 

väljastati olemasolev mõõtekiri, kusjuures seda nõuet ei kohaldata: 

a) kui laev läheb üle teise riigi lipu alla või 
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b) kui laevale tehakse ümberehitusi ja muudatusi, mida administratsioon peab 

oluliseks, nagu mõne tekiehitise eemaldamine, mis nõuab kehtestatud laadungimärgi 

muutmist, või 

c) reisilaevadele, mida kasutatakse magamiskohtadeta paljude reisijate veoks 

eriotstarbelistel reisidel nagu näiteks palverändurite vedu. 

  

Reegel 6 

Ruumalade arvutamine 

(1) Kogumahutavuse ja puhasmahutavuse arvutamisel kasutatavad ruumalad mõõdetakse 

arvestamata isolatsiooni või muid taolisi kihte kuni väliskesta sisepinnani või 

piirdeplaadistuseni metallist laevadel ja kuni väliskesta välispinnani või piirdepinna 

siseküljeni muust materjalist laevadel. 

(2) Väljaulatuvate osade ruumalad arvestatakse koguruumala hulka. 

(3) Merele avatud ruumide ruumalad võib koguruumalast välja jätta. 

  

Reegel 7 

Mõõtmine ja arvutamine 

(1) Kõik ruumalade arvutamiseks vajalikud mõõtmised tehakse sentimeetri (ühe 

kahekümnendiku jala) täpsusega. 

(2) Ruumalad arvutatakse asjaomase ruumi jaoks kohaldatavate üldtunnustatud võtete abil 

administratsioonile vastuvõetava täpsusega. 

(3) Arvutus peab olema piisavalt üksikasjaline selle hõlpsaks kontrollimiseks. 

  

 

LIIDE 1 

REEGLI 2 PUNKTIS 5 KIRJELDATUD JOONISED 

  

Järgmistes joonistes: 

O = väljaarvatav ruum, 

C = kinnine ruum, 

I = ruum, mis tuleb arvestada kinniseks ruumiks. 

Viirutatud on kinnisteks ruumideks arvatavad alad. 

B = avaga kohakuti oleva teki laius. 

Ümardatud sandekiga laevadel mõõdetakse laiust nii, nagu on näidatud joonisel 11. 
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Joonis 1. Reg. 2(5) (a)(i) 

 

 

Joonis 2. Reg. 2(5) (a)(ii) 
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Joonis 3. Reg. 2(5) (a)(ii) 

 

Joonis 4. Reg. 2(5) (a)(ii) 

 

Joonis 5. Reg. 2(5) (a)(iii) 
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Joonis 6. Reg. 2(5) (a)(iii) 

 

 

Joonis 7. Reg. 2(5) (a)(iii) 

 

 Joonis 8. Reg. 2(5) (c) 
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Joonis 9. Reg. 2(5) (d) 

 

 

Joonis 10. Reg. 2(5) (e) 

 

Joonis 11.  
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LIIDE 2 

REEGLIS 3 JA REEGLI 4 PUNKTIS 1 NIMETATUD KOEFITSIENDID K1 JA K2 

  

V või VC = ruumala kuupmeetrites 

   

V või 
VC 

K1 või 
K2 

V või 
VC 

K1 või 
K2 

V või 
VC 

K1 või 
K2 

V või VC 
K1 või 
K2 

10 0,2200 45 000 0,2931 330 000 0,3104 670 000 0,3165 
20 0,2260 50 000 0,2940 340 000 0,3106 680 000 0,3166 
30 0,2295 55 000 0,2948 350 000 0,3109 690 000 0,3168 
40 0,2320 60 000 0,2956 360 000 0,3111 700 000 0,3169 
50 0,2340 65 000 0,2963 370 000 0,3114 710 000 0,3170 
60 0,2356 70 000 0,2969 380 000 0,3116 720 000 0,3171 
70 0,2369 75 000 0,2975 390 000 0,3118 730 000 0,3173 
80 0,2381 80 000 0,2981 400 000 0,3120 740 000 0,3174 
90 0,2391 85 000 0,2986 410 000 0,3123 750 000 0,3175 
100 0,2400 90 000 0,2991 420 000 0,3125 760 000 0,3176 
200 0,2460 95 000 0,2996 430 000 0,3127 770 000 0,3177 
300 0,2495 100000 0,3000 440 000 0,3129 780 000 0,3178 
400 0,2520 110000 0,3008 450 000 0,3131 790 000 0,3180 
500 0,2540 120000 0,3016 460 000 0,3133 800 000 0,3181 
600 0,2556 130000 0,3023 470 000 0,3134 810 000 0,3182 
700 0,2569 140000 0,3029 480 000 0,3136 820 000 0,3183 
800 0,2581 150000 0,3035 490 000 0,3138 830 000 0,3184 
900 0,2591 160000 0,3041 500 000 0,3140 840 000 0,3185 
1 000 0,2600 170000 0,3046 510 000 0,3142 850 000 0,3186 
2 000 0,2660 180000 0,3051 520 000 0,3143 860 000 0,3187 
3 000 0,2695 190000 0,3056 530 000 0,3145 870 000 0,3188 
4 000 0,2720 200000 0,3060 540 000 0,3146 880 000 0,3189 
5 000 0,2740 210000 0,3064 550 000 0,3148 890 000 0,3190 
6 000 0,2756 220000 0,3068 560 000 0,3150 900 000 0,3191 
7 000 0,2769 230000 0,3072 570 000 0,3151 910 000 0,3192 
8 000 0,2781 240000 0,3076 580 000 0,3153 920 000 0,3193 
9 000 0,2791 250000 0,3080 590 000 0,3154 930 000 0,3194 
10 000 0,2800 260000 0,3083 600 000 0,3156 940 000 0,3195 
15 000 0,2835 270000 0,3086 610 000 0,3157 950 000 0,3196 
20 000 0,2860 280000 0,3089 620 000 0,3158 960 000 0,3196 
25 000 0,2880 290000 0,3092 630 000 0,3160 970 000 0,3197 
30 000 0,2895 300000 0,3095 640 000 0,3161 980 000 0,3198 
35 000 0,2909 310000 0,3098 650 000 0,3163 990 000 0,3199 
40 000 0,2920 320000 0,3101 660 000 0,3164 1 000 000 0,3200 

 

V1 või V2 vaheväärtuste koefitsiendid K1 või K2 saadakse lineaarse interpolatsiooni teel. 

 


