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Saimaa Boatingin - Aloittavan veneilijän opas 

Saimaa Boating järjestää vuosittain veneosakkeen 
ostajille sekä muille halukkaille veneenkäsittelyn 
koulutustilaisuuden. Viikonlopun mittainen tilaisuus 
pidetään kauden alussa toukokuussa Savonlinnan 
Oravissa. Koulutus voidaan myös tilata yksityisope-
tuksena esimerkiksi venevuokrauksen yhteydessä ja 
ajoittaa vuokra-ajan alkuun.

Koulutuksessa keskitytään käytännön veneenkäsit-
telytaitoihin. Näitä ovat mm perehtyminen veneen 
laitteistoihin ja turvallisuusvarustukseen, veneen oh-
jailu, laituriin ja luonnonsatamaan ajo, kiinnittyminen 
eri tilanteissa, tärkeimmät solmut, veteen pudonneen 
pelastaminen jne. Erityinen huomio kiinnitetään ve-
neilyturvallisuuteen. Harjoittelu toteutetaan sellaisel-
la venetyypillä, josta koulutettava on kiinnostunut.

Tavoitteena on, että aloittelijakin saavuttaa parissa 
päivässä sellaisen tason, että osaa ja uskaltaa turvalli-
sesti jatkaa omatoimista harjoittelua ilman koulutta-
jaa ja lähteä vesille. Eräät teoriataidot kuten esimerkik-
si kartanluku, edellyttävät omatoimista lisäopiskelua.

Testaa tietosi
Veneilytietämystään voi tarkistaa kirjallisella kokeella  
osoitteessa
http://www.grafical.fi/sbc_ajokortti/ajokortti.php 

Opas aloittelijoille
Erityisesti aloittelevia veneilijöitä varten on laadit-
tu 28-sivuinen opas. Se sisältää ne tärkeimmät asiat, 
mitä Saimaa Boatingin näkemyksen mukaan pitäisi 
kuulua veneajokortin vaatimuksiin, jos sellainen jos-
kus tulee pakolliseksi.
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Lyhyt venesanasto
Ankannokka  keulauloke, helpottaa astumista veneeseen
Autopilotti  automaattiohjauslaite
Ankkuriboksi  ankkurin ja -köyden säilytystila
Bunkrata  ottaa polttoainetta
Cockpit  istuinkaukalo, avotila, sitlooda
Enda  kiinnitysköysi
Fendari  laitasuoja, lepuuttaja, viilari
Gasti  miehistön jäsen
GPS  satelliitteihin perustuva paikanmäärityslaite
HT-vene  katoksellinen retkivene, hardtoppari
Heittoliina  ohut köysi, jonka päässä kelluva paino
Hytti  kajuutta, ruffi
Jalka  veneen pituusmittayksikkö (engl) = 30,5 cm
Joustin  kiinnitysköyteen liitetty vaimennin
Joutsenkaula  pakoputkessa tai kansiläpiviennissä oleva mutka 
Jänis  viittojen sijaintia osoittava merkki(pari)
Kaapelinmitta  meripeninkulman 1/10-osa (= 185 m)
Kardinaalimerkit  ilmansuuntiin perustuvat viitat
Kaiku  kaikuluotain, veden syvyysmittari
Klyyssi  köysiohjain, sierain
Knaapi  köysien kiinnityshela, pollari
Koilata  vyyhdetä köysi
Kryssata  (purjev) luovia, purjehtia vastatuuleen
Kuivakylki  varalaita, rungon vedenpäällinen osa
Kummeli  valkoinen väylämerkki (kivikasa, levykummeli) 
Lateraaliviitat   väylän reunoja osoittavat viitat, pun ja vihr
Latitudi  leveysaste, esim 62° 25,3` N(orth) = pohjoista leveyttä
Longitudi  pituusaste, esim 28° 44,7` E(ast) = itäistä pituutta
Lee  (purjev) tuulen alapuoli, alahanka
Luuvartti  (purjev) tuulen puoli, ylähanka
Loki  nopeus- ja matkamittari
Läpivienti  rungon läpi menevä hela (esim lokianturille)
Mantooki  kaide, reelinki
Meripeninkulma  1852 m (engl Nautical mile)
MOB  mies- yli- laidan (man over board)
Märkäpinta  rungon vedenalainen pinta-ala
Navigoida   suunnistaa
Paapuuri  veneen vasen puoli takaa katsoen
Pentteri  veneen keittiö, kabyysi, byssa
Pilssi  kölisyvennys, sisäpohjan ja lattialevyjen välinen tila
Proviantti  muona
Punkka  veneen vuodepaikka, koija
Septitankki  jätesäiliö, käymäläjätteen-
Springi  viistoköysi veneen kiinnityksessä, pidäkeköysi 
Styrpuuri  veneen oikea puoli takaa katsoen
Turkki, -levyt  veneen lattia, irroitettavat lattialevyt
Täkki  veneen kansi
Töijata  kiinnittää vene laituriin
Uppouma  veneen syrjäyttämä vesimäärä, ( ≈ veneen paino )
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Hyvä veneilytApA
Alusta on Merilain mukaan käsiteltävä ja kulje-
tettava hyvän merimiestaidon mukaisesti.  Kun 
siihen lisätään eräitä yleisen viihtyvyyden ja 
turvallisuuden kannalta keskeisiä käyttäytymis-
sääntöjä, puhutaan ”hyvästä veneilytavasta”. Se 
käsittää seuraavia vaatimuksia:  

 
lähdettäessä 

	 	•	veneellä	on	päällikkö,	joka	on	vastuussa	
	 	 henkilöiden	ja	veneen	turvallisuudesta
	 •	vene,	varusteet	ja	veneessäolijat	ovat	
	 	 merikelpoisessa	kunnossa
	 •	veneessä	vallitsee	hyvä	järjestys	ja	selkeät	
	 	 säännöt
	 •	yhteydenpito	ja	-välineet	on	järjestetty
	 •	siviilirohkeuden	osoittaminen	suunnitelmien	
	 	 muuttamiseksi,	jos	odotettavissa	oleva	sää	
	 	 näyttää	ylittävän	päällikön	taidot	tai	veneen	
	 	 suorituskyvyn

liikkeellä 

	 •	ota	muut	vesilläliikkujat	huomioon
	 •	tähystä	jatkuvasti	ympäristöäsi	(ei	pelkästään	
	 	 plotteria!)
	 •	väistä	ajoissa	ja	selkein	ohjailuliikkein
	 •	ennakoi	olosuhteiden	muutokset	ja	mahdolliset	
	 	 riskitekijät
	 •	noudata	nopeusrajoituksia	ja	sovita	muutenkin	
	 	 nopeutesi	tilanteen	ja	ympäristön	mukaiseksi
	 •	älä	aiheuta	ajotavallasi	tai	peräaalloillasi	haittaa	
	 	 muille	veneille	tai	rannallaolijoille
	 •	älä	häiritse	ammatikseen	vesillä	liikkuvia	kuten	
	 	 kauppalaivoja,	hinaajia,	losseja,	sukeltajia	jne
	 •	auta	hätään	tai	pulaan	joutuneita
	 •	muista,	että	vesillä	ei	ole	etuajo-oikeuksia	vaan	
	 	 väistämisvelvollisuuksia

laiturissa 

	 •	valitse	kiinnittymiskohta	siten,	ettet	vie	toisilta	
	 	 ylimääräistä	tilaa
	 •	kiinnitä	vene	kunnolla	ja	käytä	riittävästi	
	 	 laitasuojia,	jottei	se	kolhi	naapuriveneitä
	 •	älä	turhaan	käytä	moottoria
	 •	älä	jätä	laiturille	köysilenkkejä	tai	muita	
	 	 kompastusesteitä
	 •	vältä	äänekästä	elämää	varsinkin	toisten	
	 	 mennessä	levolle
	 •	avusta	muita	laituriin	saapuvia	ottamalla	
	 	 esimerkiksi	vastaan	näiden	kiinnitysköysi
	 •	noudata	liputusohjeita

vastuu ympäristöstä 

	 •	älä	heitä	mitään	jätteitä	yli	laidan
	 •	tyhjennä	käymäläjätevetesi	imu-
	 	 tyhjennyslaitteilla
	 •	varo	erityisesti	öljyisen	pilssiveden	pääsyä	
	 	 vesistöön
	 •	melukin	on	saastetta,	ääni	kuuluu	vesillä	kauas
	 •	noudata	maihinnousurajoituksia	lintujen	
	 	 pesimäaikaan,	älä	aja	lintuparviin
	 •	älä	jätä	mitään	merkkejä	käynnistäsi	retki-	ja	
	 	 luonnonsatamiin 

Ei	kovin	harvinainen	tilanne.	Suhteellisen	kookas	ja	nopeakulkuinen	
vene	ohittaa	hitaampansa	liian	läheltä.	Sen	peräaallot	aiheuttavat	
ohitettavassa	aina	ärtymystä	ja	usein	vaarallisenkin	tilanteen.
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Liikennesäännöt vesiLLä,  
Lyhyt oppimäärä
meriteiden säännöt  
 
Kansainväliset Meriteiden säännöt ovat vesillä liikkujien 
liikennesäännöt. Suomen sisäisillä aluevesillä on lisäksi 
voimassa niitä täydentävät kansalliset ns Sisävesisäännöt. 
Säännöt koskevat kaikkia aluksia purjelaudoista kauppa-
laivoihin. Jokainen uiva laite on siis alus.
Määritelmän mukaan alus on kulussa, jos se ei ole ankku-
rissa, karilla tai laiturissa. 

väistämisen periaatteita 

	 •	vesillä	ei	ole	etuajo-oikeutta,	on	vain	väistämis- 
	 	 velvollisuuksia
	 •	väistämisvelvollisuus	on	yleensä	määrätty	sille,	
	 	 joka	väistämisen	helpommin	pystyy	
	 	 suorittamaan
	 •	jos	on	epäselvää,	onko	yhteentörmäyksen	vaara	
	 	 olemassa,	on	sen	katsottava	olevan	olemassa
	 •	väistämisvelvollisen	ohjaustoimenpiteet	on	
	 	 suoritettava	hyvissä	ajoin,	hapuilematta	ja	
	 	 selkeästi.	Suunnan	ja	nopeuden	muutosten	on	
	 	 oltava	niin	suuret,	että	toinen	alus	havaitsee	ne.	
	 	 Väistämistilanteessa	väistettävän	on	pidettävä	
	 	 suuntansa	ja	nopeutensa
	 •	toisen	aluksen	keulan	editse	väistämistä	
	 	 tulee	välttää
	 •	kun	purjevene	käyttää	purjeiden	lisäksi	
	 	 konettaan,	katsotaan	se	väistämisen	kannalta	
	 	 moottoriveneeksi.	Tällaisessa	tapauksessa	on	
	 	 purjeveneen	näytettävä	keulaosassaan	mustaa,	
	 	 kärki	alaspäin	olevaa	kartiota 

Lisäksi 
 •	moottorivene	väistää	trooli-	tai	nuottakalas-
	 	 tusta	harjoittavia,	hinausta	suorittavia	ja	veden
	 	 alaista	työtä	tekeviä
	 •	hyvän	merimiestapaan	kuuluu,	että	huvivene	
	 	 väistää	yleensäkin	ammatikseen	vesillä	toimivia
	 •	uisteluvene	on	väistämisen	kannalta	”konealus”,	
	 	 ei	”kalastusta	harjoittava”	alus

	 •	losseilla	on	ohjeet	antaa	virallista	väylää	
	 	 kulkeva	aluksen	mennä	ensin
	 •	ahtaassa	kulkuväylässä,	missä	kohtaamiseen	ei	
	 	 ole	tilaa,	on	myöhemmin	tulleen	odotettava
	 •	ahtaissa,	vuolaissa	virtapaikoissa	on	vastavitaan	
	 	 kulkevan	odotettava	tai	väistettävä	myötä-
	 	 virtaan	tulevaa

väistämisen perussäännöt

Ohittava	vene	(myös	purjevene)	väistää	ohitettavaa.

Moottorivene	 
väistää	purjevenettä.

Kun	kahden	moottoriveneen	suunnat	leikkaavat,	vasemmalta	
tuleva	väistää	ja	välttää	menemästä	toisen	keulan	editse.

Kun	moottoriveneet	lähestyvät	toisiaan	keulat	vastakkain,	
molemmat	väistävät	oikealle.

Ahtaissa	kulkuväylissä	on	pysyteltävä	mahdollisimman	lähellä	väy-
län	oikeaa	reunaa.	Veneet	eivät	saa	estää	sellaisen	aluksen	kulkua,	
joka	voi	itse	navigoida	vain	keskiväylää.	Vältä	vilkkaasti	liikennöityjä	
laivaväyliä.
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Moottoriveneen ohjAilun perusteitA

Kääntymiskeskipiste
Veneen kääntymiskeskipiste sijaitsee liikesuunnasta 
riippuen joko etu- tai takaosassa, noin kolmasosan verran 
veneen pituudesta. Tämä on otettava huomioon venettä 
ahtaassa paikassa käännettäessä. Laajaa kaarta tekevä 
ulkokulma voi kolhiutua tai  kolhia lähellä olevia muita 
veneitä.

potkuri vetää myös sivuttain
Potkuri paitsi työntää venettä myös kampeaa perää 
sivuun, pyörimissuuntaansa. Tämän potkurin luontaisen 
sivulle vetävän taipumuksen huomaa hiljaa ajettaessa ja 
varsinkin peruutettaessa. Vaikutus esiintyy selkeimmin 
akselivetoisilla veneillä. Ominaisuus on sekä kiusallinen 
että hyödyllinen. Veneen peruuttaminen suoraan voi olla 
vaikeaa, mutta ahtaissa paikoissa käännettäessä ja laitu-
rimanöövereissä ilmiöstä on hyötyä, jos sitä osaa käyttää 
hyväksi.
Sivuttaisveto vaikuttaa myös kääntösäteeseen. Oikeakäti-
sellä potkurilla varustetulla veneellä on pienempi kääntö-
säde vasemman kautta käännyttäessä.
Potkurin katsotaan pyörivän myötäpäivään (=oikeakäti-
nen) silloin, kun se eteenpäin vetäessään takaa katsoen 
pyörii myötäpäivään ts. kellon viisareiden tavoin. 
Oman veneen potkuriakselin pyörimissuunnan voi tarkis-
taa yleensä konekoppaa raottamalla. Kun vene on hyvin 
kiinnitettynä laiturissa, voidaan asia myös tarkistaa. Ko-
neen käydessä  hiljaa ja peruutusvaihteen ollessa päällä 
katsotaan kummalle puolelta vesivirta tulee veneen alta. 

Moottorivene ohjautuu hieman eri tavalla kuin auto. 
Kun auto kulkee kääntyvien etupyöriensä mukaan, 
vene sensijaan kääntyy peräsimensä ja potkurin vai-
kutuksesta. Veneen ohjautuminen edellyttää tiettyä 
vähimmäisnopeutta, jonka jälkeen rungon pitkittäi-
nen muoto ja riittävä virtaus peräsinlavan kohdalla 

alkavat vaikuttaa ja kääntää venettä. Mitä pienempi 
nopeus, sitä enemmän tuuli ja virta myös vaikuttavat 
ohjautumiseen.
Pienillä nopeuksilla akselivetoiset ja ulkoisella 
vetolaitteella varustetut veneet ohjautuvat hieman
eri tavoin.

Jos pääosa pyörteistä on oikealla puolella, on kyseessä 
oikeakätinen potkuri.
Muistisääntö: Potkuri vie veneen perää siihen suuntaan, 
minne se rattaana kulkisi, jos lavat ottaisivat pohjaan.

tuulen vaikutus
Tuuli vaikuttaa enemmän moottoriveneen keula- kuin 
peräosaan. Kun vene pysäytetään tuulessa, kääntyy sen 
keula yleensä tuulen mukana ja vene jää ajelehtimaan 
hieman vinosti peräkulma tuuleen päin. Tätä ominaisuut-
ta on hyvä hyödyntää venettä vaikkapa satamaoloissa 

ohjailtaessa. Jos mahdollista, lähestyminen kohdetta 
tulisi aina tehdä vastatuuleen. Käännös ahtaissa paikoissa 
kannattaa tehdä tuulen silmän kautta, jolloin tuulesta saa 
kääntöapua. 
 

Akseli, jonka ympäri 
vene kääntyy eteen 
ajettaessa 

Peruutettaessa kääntöakseli 
siirtyy taaemmas.
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Kääntyminen AhtAAssA tilAssA
Akselivetoinen vene (oikeakätinen potkuri)
Käännettäessä akselivetoista venettä ah-
taassa tilassa kannattaa hyödyntää potkurin 
siipiratasvaikutusta. Veneen kääntäminen 
perustuu lyhyisiin, muutaman sekunnin  
(1-3 s) ”potkuihin”  vuoroin eteen- ja var-
sinkin taaksepäin. Ruoria ei välttämättä 
tarvitse käännellä, koska peruutettaessa sen 
vaikutus on hyvin vähäinen.

A. Lähestyminen rauhallisesti
	 •	ruori	oikealle
	 •	pieni	potku	moottorilla,	jolloin	 
  peräsinlapa saa ohjausvirtausta ja  
  kääntää perää vasempaan = 
  keulaa oikealle
	 •	vaihde	vapaalle
B. Kun vauhti ja kääntyminen alkaa 
hidastua
	 •	vaihde	taakse	ja
	 •	lyhyt	potku	moottorilla,	potkuri	 
  vetää perää takavasempaan
	 •	ruoria	ei	tarvitse	kääntää
	 •	jos	veneessä	on	keulapotkuri,	sillä	 
  autetaan keulan kääntymistä
C. Kun tila takana käy vähiin / vauhti 
hidastuu
	 •	vaihde	eteen	ja	pieni	potku
	 •	jos	on	tarvetta,	eteen-	ja	taaksepäisiä	 
  potkuja jatketaan kunnes vene on  
  halutussa suunnassa
Vasenkätisellä potkurilla käännös tehdään 
päinvastaiseen suuntaan.

Vetolaitteella varustettu vene
Vetolaitteella varustetun veneen kääntäminen ahtaassa 
tilassa vaatii ripeätä ruorin pyörittämistä ja moottorin 
käyttämistä vuoroin eteen-, vuoroin taaksepäin.
	 •	käännösten	alkuvauhdin	tulee	olla	varsin	hiljainen.	 
  Mitä nopeammin vene liikkuu, sitä enemmän  
  käännös vaatii tilaa  
	 •	ruori	käännetään	aina	ensin,	sitten	vasta	kytketään	 
  veto  
	 •	hitaasti	peruutettaessa	voi	kova	tuuli	kääntää	keulaa	 
  voimakkaasti 
 
Keulapotkurin käyttö
Hitaassa vauhdissa, kun ohjailtavuus on heikkoa ja tilaa 
rajallisesti, on keulapotkuri hyvä apuväline. Se ei kuiten-
kaan saisi korvata taitoa käsitellä venettä moottorin ja 
peräsimen avulla. Useimpien keulapotkurien sähkömoot-
tori kuluttaa runsaasti virtaa ja sen tauoton, pitkäaikainen 
käyttö voi johtaa ylikuumenemiseen. Kaikkien keula-
potkureiden teho ei kovassa tuulessa riitä kääntämään 
keulaa tuulensilmän ohitse.

tutustu veneesi käyttäytymiseen
Veneen käsittely ja ominaisuuksiin perehtyminen vaatii 
runsaasti harjoitusta. Harjoittele hyvissä olosuhteissa.  
 Vähintäänkin tulisi saada tuntuma siitä, miten
	 •	vene	kääntyy	eri	nopeuksilla? 
	 •	tottelee	peräsintä	ja	ohjautuu	peruutettaessa? 
	 •	potkurin	sivuttaisveto	vaikuttaa?
	 •	lyhyet	”potkut”	kääntävät	venettä?
	 •	miten	veneen	vauhti	kuoletetaan	eli	vene	 
	 	 pysäytetään? 
	 •	mihin	asentoon	vene	asettuu	ajautuessaan	tuulessa?
	 •	mikä	on	nopein	tapa	kääntää	vene	tulosuuntaan?

��
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�

�

�

�



Saimaa Boating - Aloittavan veneilijän opas

Moottoriveneellä AjAMinen
Kulkunopeuden perusteella moottoriveneet jaetaan up-
poumaveneisiin ja liukuviin eli plaanaaviin. Puoliliukuvaksi 
kutsutaan uppoumavenettä, jonka perää on muotoiltu 
siten, että se kohtuullisella teholla pystyy ylittämään run-
konopeutensa.

Uppoumavene 

	 •	nopeuden	lisääntyessä	kulkuvastus	kasvaa	ja	
	 	 vene	joutuu	työntämään	edessään	olevaa	vettä,	
	 	 joka	synnyttää	keula-aallon
	 	 •	tällöin	vene	joutuu	kulkemaan	ikäänkuin	
	 	 ylämäkeen
	 •	seurauksena	on	lisääntynyt	tehontarve	ja	
	 	 polttoaineen	kulutus
	 •	nopeuden	edelleen	lisääntyessä	kahden	aallon-
	 	 harjan	väli	veneen	kohdalla	on	sama	kuin	
	 	 veneen	vesilinjan	pituus.	Tällöin	ollaan	tilan-
	 	 teessa,	jossa	vene	kulkee	ns			
	 •	runkonopeuttaan,	jota	ei	enää	kohtuullisin	
	 	 tehonlisäyksin	voi	ylittää.	
	 •	runkonopeus	on	(	2.5	x	vesilinjapituuden	
	 	 neliöjuuri)	vesilinjaltaan	9-metrisellä	veneellä	
	 	 noin	7,5	solmua 
 
 Ohje:	Uppoumaveneen	taloudellisin	ja	muuten-
	 kin	yleensä	miellyttävin	nopeus	on	hieman	
	 (1	–	2		 solmua)	pienempi		kuin	runkonopeus.	
	 Nopeusalueen	ylärajoilla	polttoaineen	kulutus	
	 kasvaa		oleellisesti.		Moottorin	melu	ja	raken-
	 teiden	tärinä	saattaa	muuttua	epämiellyttäväksi. 
	 Varsin	nopeasti	oppii	ns.		”perstuntumalla”	löytä- 
	 mään	sopivan	matkanopeuden. 
 
liukuva vene 

	 •	vaatii	yleensä	suuremman	moottoritehon	kuin	
	 	 samankokoinen	uppoumavene	 
	 •	suuri	moottoriteho	ja	veneen	pohjan	muotoilu	
	 	 nostavat	veneen	keula-aaltonsa	päälle	
	 •		liukukynnyksen	ylitettyään	nousee	liukuun	eli	
	 	 plaaniin	ja	kulkee	lähellä	pintaa
	 •	liukukynnys	vastaa	karkeasti	samankokoisen	
	 	 uppoumaveneen	runkonopeutta
	 •	liukuvan	veneen	nopeus	on	olleellisesti	
	 	 suurempi	kuin	uppoumaveneellä
	 •	liukuominaisuuksia	voidaan	parantaa	trimmi- 
	 	 levyillä	ja	vetolaitteen	kallistuskulmaa	
	 	 säätämällä
	 •	paikallaan	ollessaan	ja	pienellä	nopeudella	
	 	 kulkiessaan	liukuva	vene	toimii	uppouma- 
	 	 veneen	tavoin 
 

 Ohje:	Vene	tulee	saattaa	liukuun	kaasua	tasai- 
	 sen	määrätietoisesti	lisäten.	Kun	vene	on	ylittä- 
	 nyt	liukukynnyksen,	kaasua	tulee	vähentää.	 
	 Taloudellisin	ja	miellyttävin	nopeusalue	on		 
	 jossakin	liukukynnyksen	ja	huippunopeuden	 
	 välillä.	Epäedullisin	nopeus	on	liukukynnyksen	 
	 nopeus.
 Varoitus	1:	Liukuun	noussutta	venettä	on	 
	 ohjattava	rauhallisesti,	äkkiliikkeet	voivat	 
	 horjuttaa	matkustajien	tasapainoa.
 Varoitus	2:	Suuri	nopeus	moninkertaistaa	 
	 veneeseen	kohdistuvat	rasitukset.	Kun	veneen	 
	 nopeus	kaksinkertaistuu,	sen	liike-energia	 
	 nelinkertaistuu 
 
Yleisiä ajo-ohjeita 

	 •	vähintään	yhtä	tärkeää	kuin	on	seurata	karttaa,	 
	 	 on	tähystää	veneen	ympäristöä
	 •	älä	siis	pidä	silmiäsi	plotterin	näytöllä	vaan	etsi	 
	 	 ohjauspisteet	edestäsi:	saaren	kärki,	salmi,	 
	 	 linjaviitta,	kierrettävä	merimerkki	jne.	 
	 	 Saimaalla	on	yleensä	aina	maata	näköpiirissä
	 •	tähystä	myös	taaksepäin,	varsinkin	ennen	kuin	 
	 	 muutat	suuntaasi	äkillisesti
	 •	älä	pidä	ohjauspisteenäsi	vastaantulevaa	alusta.	 
	 	 ”Tähtää”	senverran	sivulle,	että	vastaantulija	 
	 	 ymmärtää	tarkoituksesi
	 •	älä	myöskään	aja	väylän	reittiviivaa	pitkin	vaan	 
	 	 pysyttele	sen	oikealla	puolella 
	 •	jos	putoat	kartalta	tai	tunnet	epävarmuutta,	 
	 	 rohkene	hidastaa	vauhtia	ja	tarvittaessa	 
	 	 pysähtyä 
	 •	kun	luovutat	ohjauksen	toiselle,	anna	selvät	 
	 	 ohjeet,	miten	tai	mihin	ohjata 
	 •	opettele	tuntemaan	nopeuden	vaikutus	 
	 	 peräaaltoihisi:	vältä	aallokon	synnyttämistä	 
	 	 satamien,	uimareiden,	kanavien,	tukkinippu- 
	 	 jen	ym	kohdalla	sekä	siellä,	missä	se	on	 
	 	 liikennemerkein	kielletty 
	 •	jos	ohitat	hitaamman	veneen,	tee	se	tarpeeksi	 
	 	 kaukaa,	jotta	peräaaltosi	eivät	häiritse 
	 •	kierrä	vaaran	paikat,	kivet,	matalikot	ym	 
	 	 riittävän	kaukaa.	Aja	hitaasti	tuntemattomilla	 
	 	 vesillä 
	 •	isojen	alusten	peräaallot	on	hyvä	ottaa	 
	 	 kohtisuoraan,	vauhtia	hieman	hidastaen
	 •	varoita	muita	veneessäolijoita	yllättävistä	 
	 	 aalloista	ja	suurista	suunnan	tai	nopeuden	 
	 	 muutoksista 
	 •	sovita	veneen	vauhti	aaltojen	mukaan 
	 •	satamaan	saapuessasi	vähennä	vauhtia	hyvissä	 
	 	 ajoin.	Silloin	jää	aikaa	valmisteluihin,	aaltosi	 
	 	 eivät	keikuta	rannassa	jo	olijoita	ja	konekin	 
	 	 tykkää,	kun	sen	lämmöt	pääsevät	 
	 	 tasaantumaan
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LAituriin 1
Kansimiehistön työsuojeluohjeet
	 •	kannella	olijoilla	liivit	päällä	ja	tukeva	ote	kaiteesta	 
	 	 tms
	 •	ojenna	köysi	vastaanottajalle	(jos	on)	tai	astu	köyden	 
	 	 kanssa	laiturille,	älä	hyppää
	 •	joissakin	tilanteissa	köysi	voidaan	joutua	heittämään	 
	 	 vastaanottajalle
	 •	älä	vahingossakaan	tunge	jalkaasi	veneen	ja	laiturin	 
	 	 väliin	(”lihafendari”)
	 •	kiinnitä	nopeasti	köysi	kipparin	osoittamaan	tai	 
	 	 johonkin	sopivaan	kiinnityspisteeseen,	nyt	 
	 	 rantautuminen	on	jo	voiton	puolella.	Älä	murehdi	 
	 	 solmusta,	sen	voi	parannella	myöhemmin
	 •	yleensä	ensimmäinen	kiinnitysköysi	kannattaa	 
	 	 kiinnittää	tuulen	puolelle

Laiturissa
	 •	kun	vene	on	paikallaan,	kiinnitetään	loput	köydet	ja	 
	 	 parannellaan	ehkä	solmut
	 •	reippaasti	venettä	käsivoimin	rynkyttämällä	 
	 	 varmistetaan,	että	kiinnitys	on	kunnossa	ja	lepuuttajat	 
	 	 oikeilla	paikoilla	
	 •	tämän	jälkeen,	jos	matka	ei	enää	jatku,	voi	ryhtyä	 
	 	 odottelemaan	kipparin	mahdollisesti	tarjoamaa	 
	 	 laituriryyppyä	tms	tulospalkkiota

Ei näin!
	 •	joskus	näkee	rantautumisia,	joissa	hieman	kauas	 
	 	 laiturista	jääneestä	veneestä	on	heitetty	köysi	laiturilla	
	 	 olevalle	vastaanottajalle.	Sitten	kaksi	ihmistä	vetää	
	 	 köydestä	eri	suuntiin,	ehkä	venettä	laituriin	päin	
	 	 mutta	myös	toisessa	päässä	olevaa	vetäjää	veteen!	
	 	 Toinen	vetäjä	pitää	korvata	kiinni	olevalla	köydellä	ja	
	 	 käyttää	hänen	työpanoksensa	muuhun	hyödylliseen
	 •	ei	ole	mukavaa	saada	metallimöykkya	otsaansa.	
	 	 Monessa	veneessä	on	kiinnitysköysien	päissä	
	 	 isokokoiset	sakkelit	ja	koukut.	Kun	tällaisen	köyden	
	 	 heittää	veneestä	vastaanottajalle,	tulisi	tähdätä	
	 	 kasvojen	sijasta	vaikkapa	keskivartaloon,	mieluiten	
	 	 kuitenkin	laiturillaolijan	viereen!		;-) 

Ohje:	On	hyvän	veneilytavan	mukaista	avustaa		laituriin	
saapuvaa	venettä.

Laituripaikan valinta
Laitureita	on	monenlaisia,	pienistä	parin	veneen	retkisa-
tamalaitureista	useammalle	kymmenelle	veneelle	tar-
koitettuihin	vierassataman	laitureihin.	Heinäkuun	huip-
pusesongin	aikaan	suosituimmat	satamat	ja	laiturit	voivat	
täyttyä	hyvinkin	varhain.	Ensin	saapuneet	valitsevat	
luonnollisesti	parhaat	paikat.	Siksi	kannattaakin	saapua	
aikomaansa	satamapaikkaan	hyvissä	ajoin.
Laituripaikan	valintaan	vaikuttaa	myös	pysähdyksen	kes-
to,	käydäänkö	vain	kaupassa	tms	vai	jäädäänkö	yöksi.	Jos		
on	valinnanmahdollisuuksia	paikan	suhteen,	seuraavilla	
seikoilla	on	merkitystä:
	 •	tuuli	ja	aallokko,	myös	ohiajavien	peräaallot.	 
	 	 Laituriin	on	helpointa	tulla	vastatuuleen.	Vene	on	
	 	 muodoltaan	sellainen,	että	tuulen	ja	aaltojen	
	 	 vaikutus	on	vähäisin	silloin	kun	ne	tulevat	keulan	
	 	 suunnasta.	Sadekaan	ei	tällöin	pääse	suoraan	veneen	
	 	 kulkuaukosta	sisätiloihin
	 •	virtaavissa	paikoissa	laituriintulo	vastavirtaan	on	 
	 	 ohjattavuuden	kannalta	helpompaa
	 •	peräpoijupaikoissa	pitäisi	paikka	valita	saman- 
	 	 kokoisten	veneiden	vierestä.	Vierekkäisten	veneiden	 
	 	 suuri	kokoero	voi	joskus	tuottaa	hankaluuksia
	 •	paikkaa	valitessa	on	hyvä	ajatella	myös	poislähtöä.	
	 	 Sujuuko	se	muuttuvissakin	olosuhteissa?
	 •	joskus	voi	olla	tarpeen	ottaa	huomioon	maasähkö-	 
	 	 tai	vesiliitäntöjen	sijainti

Valmistelut ennen laituriin ajoa
	 •	hidasta	vauhtia	hyvissä	ajoin,	lähesty	rauhallisesti,	 
	 	 selvitä	satamatilanne
	 •	varmistu,	että	laiturin	läheisyydessä	on	riittävästi	 
	 	 vettä	(varsinkin	retkisatamissa)
	 •	kerro	mihin	ja	miten	aiot	rantautua	sekä	määritä	 
	 	 tehtävät	miehistölle.	Selkeät	ohjeet	vähentävät	 
	 	 kinastelun	tarvetta,	jos	joku	menee	rantautumisessa	 
	 	 pieleen!
	 •	kiinnitysköydet	käyttövalmiiksi	
	 •	lepuuttajat	paikalleen,	yhden	voi	jättää	irralleen	 
	 	 tilanteen	mukaiseksi	reserviksi
	 •	kiinnitysköysien	ja	lepuuttajien	”kotilaituriasetuksista”	 
	 	 on	uskallettava	luopua	ja	muuttaa	ne	tilanteen	 
	 	 mukaisiksi
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LAituriin 2
Kylkikiinnitykseen (akseliveto, oikeakätinen potkuri)
Ns helpompi puoli kylkikiinnityksessä on se, mihin 
suuntaan potkuri vie peruutettaessa veneen perää. Tässä 
esimerkissä se on vasen puoli. 
 
 1. Lähesty rauhallisesti 25 – 45 asteen kulmassa, 
  kuitenkin siten, että ohjattavuus säilyy 
 2. Laiturin tuntumassa peräsin oikealle ja pieni  
  potku eteenpäin
 3. Kun keula alkaa kääntyä laiturista ulospäin,  
  vaihde taakse. Veneen liike kuoletetaan ja potkuri  
  vetää perää laiturin suuntaan. Tässä vaiheessa  
  peräsimen asennolla ei ole merkitystä.

Kiinnitys peräpoijuun
Jos vaihtoehtoja on, kannattaa valita sellainen paikka, 
johon voi mennä vastatuuleen. Poijun etäisyydellä lai-
turista on myös merkitystä. Useinkin poijut on asetettu 
liian lähelle, jopa niin, että köydet kiristettynä poiju kolhii 
veneen perää. Mitä kauempana poiju on, sitä paremmin 
se joustaa. Riittävän kaukana olevaan poijuun voi kaksikin 
venettä kiinnittyä. 
 
	 •	jätä	poiju	tuulen	puolelle,	tällöin	ei	ole	vaarana,	 
  että se jää veneen alle
	 •	jos	tuuli	ei	haittaa,	valitse	ohjauspisteen	puoli
	 •	ota	riittävän	kaukaa	suora	ajolinja	ja	pyri	ajamaan	 
  mahdollisimman suoraan niin, että vene liukuu  
  reippaasti poijun vieritse
	 •	käännökset	ja	vaihteiden	edestakainen	käyttö	poijun	 
  vieressä johtavat yleensä jonkinlaiseen hässäkkään
	 •	poijukoukun	asettajan	kannattaa	sijoittua	veneen	 
  keskivaiheille. Jos koukkaus ei heti osu kohdalleen,  
  ehtii sen vielä uusia veneen peräpäästä.  
	 •	Jos	se	ei	vieläkään	onnistu,	on	parasta	uusia	koko	 
  lähestyminen 
	 •	mikäli	poijukoukkua	ei	ole	käytössä,	kannattaa	 
  peräköysi pujottaa poijun silmukan läpi mieluummin  
  kuin tehdä köyden päähän solmu. Tällaisen solmun  
  avaaminen voi lähdettäessä olla varsin hankalaa

�

�

�

Kiinnitys peräpaaluihin
Peräpaalupaikkaan ajetaan samalla tavoin kuin poijupaik-
kaankin. Valmisteluihin kuuluu esimerkiksi silmukoiden 
tekeminen valmiiksi peräköysiin (paalusolmu). On 
mahdollista, ettei jostain syystä ehditä heti kiinnittää 
peräköysiä molempien paalujen ympäri. Tärkeintä on, 
että tuulenpuoleinen köysi saadaan kiinnitettyä. Kiinnity-
stä voi sitten täydentää, kun veneen keulaköysi on saatu 
laituriin.
Joskus paalujen väli voi olla hyvin kapea. Tällöin kyljessä 
valmiina roikkuva lepuuttaja saattaa jumittua paalun 
taakse ja vivuta veneen keulan sivuun, suuntaansa.

Keulan nojaaminen laituriin
Jos veneessä on vain yksi henkilö, voi joskus laituriin 
tullessa edestakaisen, kiireisen pomppimisen sijasta 
menetellä siten, että peräköyden kiinnittämisen jälkeen 
veneen keula päästetään varovasti koskettamaan laituria, 
asetetaan peräsin suoraan ja kytketään vaihde tyhjäkäyn-
nillä eteen. Vene pysyy nyt paikallaan ja keulaköyden voi 
käydä rauhallisesti kiinnittämässä.
Edellytyksenä on toki, että kyseessä on puulaituri, beto-
niin tai metalliheloihin ei keulaansa pidä tyrkätä!
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LAituriin 3
Springin käyttö
Joskus laituriin tulo tai siitä lähtö voi olla hankalaa tila-
nahtauden tai kovan tuulen johdosta. Springin eli pidä-
keköyden käyttämisestä on tällöin apua. Sen avulla vene 
voidaan vivuta haluttuun asentoon moottorilla auttaen ja 
peräsintä käyttäen.

Laituriin tulo
Springiköyttä voi hyödyntää ahtaaseen paikkaan tultaes-
sa tai jos tuulee kovasti laiturilta ulospäin.
	 •	ajetaan	keula	laiturin	tuntumaan	ja	
	 •	joku	käy	kiinnittämässä	köyden	(tai	laiturilla	olija?) 
	 •	springiköysi	kiinnitetään	laituriin	suurin	piirtein	siihen	 
  kohtaan, mihin halutaan veneen peräosan sijoittuvan
	 •	ruori	käännetään	poispäin	laiturista	ja	koneella	 
  vedätetään hiljaa eteenpäin
	 •	köysi	kiristyy	ja	vene	kääntyy	kylki	edellä	laiturin	 
  suuntaiseksi
	 •	springiköysi	(ja	veto	eteenpäin)	pitää	nyt	veneen	 
  paikallaan ja muut köydet voidaan rauhassa kiinnittää 
	 •	jottei	keula	tässä	yhteydessä	kolhiinnu,	on	tärkeätä	 
  asettaa 1-2 lepuuttajaa keulan ”vipupisteeseen”

Laiturista lähtö
Joskus tuuli voi painaa venettä laituria vasten tai paikka 
on muiden veneiden takia niin ahdas, että laiturista läh-
teminen on vaikeaa. Tällöinkin voidaan käyttää springiä. 
Tässä tapauksessa köysi pitää pystyä irroittamaan venees-
tä käsin, joten se on asetettava laiturissa olevan lenkin tai 
pollarin kautta.
	 •	lepuuttaja	(-jia)	keulan	tuntumaan
	 •	springiköysi	noin	veneen	puolivälin	kohdalta	lenkin	 
  kautta takaisin veneeseen
	 •	ruori	käännetään	laituriinpäin
	 •	koneella	vedätetään	hiljaa	eteenpäin,	jolloin	perä	 
  irtoaa laiturista
	 •	kun	perä	on	kääntynyt	tarpeeksi	ulos,	köysi	irroitetaan	 
  ja peruutetaan pois 

Pari(sataa) sanaa lepuuttajista
Lepuuttajia, laitasuojia eli fendareita on tuskin koskaan lii-
kaa. Suositeltava määrä on kolme kylkeä kohden. Ne ovat 
myös välineitä, joissa koolla on väliä - mitä isompi, sen pa-
rempi! Ei ole harvinaista nähdä veneitä, joissa laitasuojat 
roikkuvat samoilla sijoillaan koko kesän, mihin ne kauden 
alussa kotilaiturissa asetettiin. Pääsääntöisesti laitasuojat 
tulisi laiturista lähdettäessä ottaa kokonaan pois ja aset-
taa paikoilleen taas ennen laituriin tuloa. Varsin yleinen 
on tapa nostaa laitasuojat matkan ajaksi kannelle. Se, joka 
kerrankin on tällaiseen kompastusesteeseen langennut, 
suosii varmasti lepuuttajien säilyttämistä muualla.
Saimaalla näkee myös paljon veneitä, joissa lepuuttajat 
roikkuvat ulkona. Puhdasoppisimmille näky on kauhis-
tus. Vaarana on kuitenkin niiden irtoaminen aaltojen ja 
veneen keikutuksen johdosta.  On toki muistettava, että 
joissakin pienemmissä matkaveneissä on hyvin kapea 
sivukansi, jossa lepuuttajien kanssa askartelu vaatii akro-
batian hallintaa.  
 
Tiedetään tapauksia, joissa lepuuttajan venttiilin kierteet 
ovat kovassa puristuksessa pettäneet aiheuttaen silmä-
vaurioita. Tulpan tulee siis osoittaa alaspäin. Yksinkertai-
sin solmu lepuuttajan kiinnittämiseksi on ulkosorkka. 

Ohje: Lepuuttajien ”kotisatama-asetuksia” pitää muuttaa 
aina uutta laituritilannetta vastaavaksi
Ohje: Tarkista lepuuttajien asettelu venettä reippaasti 
rynkyttämällä, korjaa tarvittaessa.

�����

Laituriin tulo

Laiturista lähtö

Potkurivirtaukset
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Köysien Käsittely jA tärKeimmät solmut

Vyyhteäminen

Knaapikiinnitys

• kierrä samansuuntaisia lenkkejä toisen  
 kämmenen varaan
• lenkin halkaisija on noin puoli metriä
• mitä pidempi köysi, sen laajempi kieppi
• jos köysi on kierteellä, kierrä sitä vyyhtiessä  
 itsensä ympäri
• käytä viimeiset pari metriä vyyhden sitomiseen

Köydet ovat veneen tärkeimpiä varusteita. Veneen tur-
vallinen säilytys laiturissa on köysien ja niihin tehtyjen 
solmujen varassa. Köydet tulee aina säilyttää hyvässä 
järjestyksessä, vyyhdettyinä ja siten nopesti käyttöön-
otettavissa. Irrallaan ajelehtivat köydet ovat kompastu-
misloukkuja. 

Viiden taidon vaatimus
Veneilijä tulee jo hyvin toimeen hallitessaan köyden vyyh-
teämisen, sen kiinnittämisen knaapiin (kiinnityshelaan) ja 
kolme perussolmua. Nuo taidot tulisi tosin hallita selkäyti-
mellään, pimeässäkin.

solmut
Erilaisia solmuja on keksitty yli kolme tuhatta. Veneilijä pärjää niistä murto-osalla.  
Riittää kunhan osaa kunnolla niistä kolme. Vaatimus ei ole kohtuuton, mutta vaatii hieman harjoittelua. 

Paalusolmu
Kätevä ja luistamaton silmuk-
ka, jota käytetään kiinnitet-
täessä venettä paaluun tai 
pollariin. Tällöin solmu on 
hyvä tehdä etukäteen, jolloin 
silmukka voidaan nopeasti 
pujottaa pollarin ympäri. 
Solmua on hankala avata, jos 
köydessä on vetoa. Paalusol-
musta tehtyä silmukkaa voi 
käyttää tilapäisenä turva-
vyönä ja esimerkiksi veteen 
pudonnutta nostettaessa. 

ulkosorkka
Helppo ja nopeasti tehtävissä 
oleva solmu, joka sellaisenaan 
sopii esimerkiksi veneen kiin-
nittämiseen. Silmukka kiristyy 
vedossa, mutta solmu on 
helposti avattavissa vedonkin 
alaisena. Jos köysi viedään 
ohuen kiinnitysrenkaan lävit-
se, on hyvä tehdä ensin kaksi 
kierrosta sen ympäri ja sitten 
itse solmu. Tämä vähentää 
hankautumista. 

jalussolmu
Käytetään kahden samanpak-
suisen köyden liittämiseen. 
Pito lisääntyy vedon myötä.
Köysien irtopäiden tulisi olla 
samalla puolella.

merimiessolmu
Nimestään huolimatta käyt-
tökelpoinen vain kengännau-
hojen solmiamiseen. Ei pidä 
käyttää köysien yhdistämi-
seen toisiinsa. 

Kaksinkertainen jalussolmu
Kuten jalussolmu, mutta käy-
tetään eri paksuisten köysien 
yhteenliittämiseen. Tee mutka 
paksumpaan köyteen ja kier-
rokset ohuemmalla köydellä. 

Tällainen köysikieppi näyttää satamaoloissa siistiltä. Se kuitenkin 
kerää likaa itseensä ja alla olevaan kanteen. Kulussa oltaessa on myös 
vaarana, että kieppi tärähdysten voimasta purkautuu ja joutuu veteen 
ja pahimmassa tapauksessa veneen potkuriin. 

Älä kiristä kiinnitysköyttä äläkä
muutakaan köyttä knaapille tai 
pollarille kuormitetusta päästään.
Jos kuormitus kasvaa, et ehkä saa 
sitä enää irti. Irrota köysi kokon-
aan, kiristä ja kiinnitä uudelleen 
knaapiin.

Köysivyyhden 
sitominen. Vyyhti 
ei purkaannu eikä 
köysi sotkeennu. 

väärin oikein
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Veneen kiinnittäminen
kylkikiinnitys
Keulaköyden tulisi suuntautua keulasta riittävän eteen ja peräköyden 
vastaavasti taaksepäin. Suositeltavaa on käyttää myös pidäkeköysiä 
eli springejä. Ne rauhoittavat veneen liikkeitä. Veneen pituusakselin 
tulee olla yhdensuuntainen laiturin suhteen. Köydet eivät saa olla liian 
kireällä.
Varo: Varsinkin vanhoihin laitureihin kiinnittyessä on hyvä tarkastaa, 
ettei laiturista törrötä pultinpäitä, nauloja tms esineitä, jotka voivat 
vaurioittaa veneen kylkeä.

Aisakiinnitys
Aisapaikalle on syytä kiinnittyä neljään pisteeseen. Usein kiinnitysaisa 
on venettä lyhyempi. Tällöin peräspringin merkitys on keskeinen, se on 
ainoa köysi, joka estää venettä liikkumasta eteenpäin.
Varo: Jos aisa on käveltävää mallia, on oltava varovainen sille astut-
taessa. Sen kelluntakyky voi olla heikko ja huojuvalta aisalta saattaa 
helposti horjahtaa veteen.

kiinnittyminen peräpaaluihin
Perä kiinnitetään kumpaankin paaluun. Ennalta tehty paalusolmu on 
tässä käyttökelpoinen. Lisää joustoa saa, jos peräköydet ovat ristikkäin.
Mikäli paalut ovat kaukana toisistaan, voi olla hankalaa saada köydet 
samanaikaisesti molempiin paaluihin. Tällöin vene kiinnitetään ensin 
vain toiseen, tuulenpuoleiseen paaluun ja viedään keula laituriin. Pit-
kän keulaköyden varassa vene siirretään sitten taaksepäin ja kiinnite-
tään sitten toiseen paaluun.

kiinnittyminen peräpoijuun
Lyhytaikaiseen kiinnittymiseen riittää yleensä yksi peräköysi. Kiinnitty-
misessä on poijukoukku erinomainen apuväline.
Mikäli poijukoukkua ei ole käytössä, on köyden juoksuttaminen poi-
julenkin lävitse parempi vaihtoehto kuin köyden solmiminen poijuun. 
Poislähtiessä tällaisen solmun avaminen voi olla hankalaa. 

Perä laituriin
Joistakin veneistä on helpompi astua maihin peräkannen kautta. Mikä-
li tilaa on riittävästi ja vene on ketterä kääntymään ja ohjautuu hyvin 
peruutettaessakin, on peräkiinnitys hyvä vaihtoehto.
On kuitenkin varmistuttava riittävästä syvyydestä laiturin luona ja 
varottava, ettei perävetolaite tai peräsin  pääse koskettamaan laituria.

Lyhytaikainen pysähdys
Joskus joudutaan pysähtymään hetkeksi laiturin viereen kuormaamis-
ta tms varten. Tällöin vene voidaan kiinnittää keskikohdastaan kireällä 
köysilenkillä. Venettä ei tällöin pidä jättää valvomatta.

kiinnittyminen toisen veneen kylkeen
Joissakin satamissa alkaa tilasta olla puutetta. Veneiden kiinnittyminen 
toistensa kylkeen on Suomessa vielä harvinaista, mutta tapa yleistynee 
varmasti ajan myötä. Kokoeroltaan huomattavasti suuremman veneen 
ei pidä kiinnittyä pienempään.
Hyvä tapa on pyytää lupa kiinnittymiseen, yleensä se (pitkin ham-
pain?) myönnetäänkin. Kyljittäin kiinnitetyt veneet keinuvat epätah-
tiin, joten välissä on käytettävä molempien veneiden lepuuttajia. Myös 
springit ovat välttämättömiä. Joskus on tarpeen vetää vielä ulomman 
veneen keula- ja peräköydet rantaan.
Hyvään tapaaan kuuluu, ettei naapuriveneen kautta kuljeta likaisilla 
jalkineilla eikä sen avotilan kautta.

Ohje: Kiinnitä aina vene myrskyn varalta. Ennen veneeltä poistumista 
on hyvä tehdä reipas rynkytyskoe ts käsin ravistella venettä reippaasti. 
Tällä todetaan, että kiinnitys on riittävä ja lepuuttajat oikeilla kohdilla. 
Tässä ei tule aristella, sillä luonnonvoimat voivat ravistella venettä 
moninkertaisesti rajummin.

Lyhytaikainen
pysähdys

Perä
laituriin

Kiinnittyminen 
peräpoijuun

Kiinnittyminen 
peräpaaluihin

Aisakiinnitys

Kylkikiinnitys

Kiinnittyminen
toisen kylkeen
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LuonnonsAtAmAAn PERÄAnKKuRIn VARAAn
Yöpymiseen sopiva luonnonsatama on tuulelta suojainen ja riittävän 
syvärantainen. Laivaväylän tuntumaan tai suuren järvenselän laitaan 
ei yöksi kannata jäädä. Sopiva syvyys ankkurin laskemiseen on 3 – 10 
metriä. Savi- ja hiekkapohjassa ankkuri pitää parhaiten, kalliopohjaan 
sitä ei kannata laskea. Paikka tulee valita saaren suojanpuolelta siten, 
että keula on mahdollisimman paljon vasten tuulta.

Lähesty varoen – tutki rantautumiskohta ensin
Ellei satama ole entuudestaan tuttu, on sitä lähestyttävä hitaasti ja va-
roen. Lähestymisen aikana valmistellaan ankkuri köysineen valmiiksi. 
On hyvä tapa ajaa ensin suunnitellun rantautumispaikan kohdalle ja 
varmistaa paikan soveltuvuus: Onko vettä riittävästi? Onko rannan 
tuntumassa sellaisia vedenalaisia kiviä, jotka voivat kolhia venettä? 
Pääseekö veneestä rantaan turvallisesti?
 
Ankkuri lasketaan -  ja ankkuriköyttä riittävästi 
Tämän jälkeen peruutetaan suoraan taaksepäin riittävän kauas. Paikka 
tulee valita niin kaukaa, että ankkuriköyttä käytetään vähintään 4 -5 
kertaa veden syvyys. Mitä pidempi on köysi, sitä loivempi ja pitävämpi 
on ankkuriin kohdistuva veto.
Nyt lähdetään hitaasti rantaan päin ja lasketaan samalla (ei heite-
tä) ankkuri. Hiljaa ajaen palataan valitulle kohdalle rantaan pitäen 
ankkuriköydessä lievää vastusta ja varoen sen joutumista potkuriin. 
Muutamaa metriä ennen rantaa sidotaan ankkuriköysi tilapäisesti ja 
vedätetään moottorilla varovaisesti, jotta ankkuri kaivautuu kunnol-
la. Kun veneen keula on kiinnitetty rantaan, kiristetään ankkuriköysi 
lopullisesti..
Jos ankkuri tässä vaiheessa tuntuu laahaavan, on tehtävä uusi ankku-
rointiyritys jättämällä vieläkin enemmän ankkuriköyttä. Uskon, toivon 
ja laahaavan ankkurin varaan ei venettä pidä jättää.

ohjeita
	 •	 suosituissa	luonnonsatamissa	(retkisatamissa)	voi	jo	ennestään	 
  olla muita veneitä. Tällöin on katsottava, ettei oma ankkuriköysi  
  mene ristiin toisen veneen köyden kanssa
	 •	 jotta	ankkurikettinki	ja	-köysi	eivät	sotkeutuisi	keoksi	ankkurin	 
  päälle, on veneen kuljettava hitaasti eteenpäin ankkuria  
  laskettaessa
	 •	 hyväksi	tavaksi	on	todettu	kahden	keulaköyden	käyttö	 
  kiinnitysmahdollisuuksien mukaan noin 70 – 120° kulmassa  
  toisiinsa nähden
	 •	 yön	ajaksi	kannattaa	vene	vetää	hieman	ulommaksi	rannasta	 
  keulaköysiä löysäämällä ja ankkuriköyttä kiristämällä
	 •	 äkkilähtöjä	voi	säänmuutosten	johdosta	joskus	tulla.	Viisas	 
  veneilijä voi välttää yöllisen pomppimisen kuurosateessa  
  liukkaalla rantakalliolla köysiä irroittaen. Jos keulaköysi (-köydet)  
  vedetään kiinnityspisteen esim puunrungon kautta takaisin  
  veneeseen, voidaan kiiretapauksessa irroitus tehdä veneestä käsin
	 •	 käsineitä	on	hyvä	käyttää	ankkuriköyttä	kiskottaessa 
	 •	 ankkurista	lähdettäessä	on	siihen	voinut	tarttua	isojakin	 
  savipaakkuja. Ehkä helpoin tapa ankkurin puhdistamiseksi on  
  roikottaa sitä hiljaisella vauhdilla hetken aikaan vesirajan  
  tuntumassa. On vain varottava, ettei se tällöin pääse kolhimaan  
  veneen kylkeä tai potkuria.

Ankkurin pitävyys suhtees-
sa köyden pituuteen
Veden	syvyys	x	köyden	
pituus
	 x2	 	 25	%
	 x3	 	 40	%
	 x4	 	 50	%
	 x5	 	 70	%
	 x7	 	 85-100	%

Veneen	keskilinjan	ja	ankkuri-
köyden tulee olla saman-
suuntaiset.	Veneen	tulisi	olla	
kohtisuoraan rannan suhteen.
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Vesillä on VAArAnsA
Eräs Saimaalle tyypillinen uhkatekijä on hinauksesta 
irronneet tukit. Niitä on vaikea nähdä ja ne voivat tehdä 
pahaakin jälkeä nopeakulkuiselle veneelle.
 
Tulipalo veneessä
Vene on vedessä oleva kuoppa, jossa on herkästi syttyviä, 
erilaisia polttoaineita sekä sähkölaitteita samojen kuorien 
sisäpuolella. Venepalo on vaaratekijöistä ehkä pahin. On-
neksi tapaukset ovat varsin harvinaisia ja huolellisuudella 
yleensä vältettävissä. Jokaisen veneessäolijan tulisi osata 
käyttää sammutinta.

Veden tulviminen veneeseen - veneen uppoaminen
Uppoaminen on useimmiten seurausta rajusta karilleajos-
ta tai törmäämisestä. Tyypillinen muu syy voi olla jäähdy-
tysjärjestelmän letkujen irtoaminen tai katkeaminen ja 
läpivientiputkistojen pettäminen.  
Onpa vene uponnut sellaisestakin syystä, että pikkupoika 
tunki Lego-palikoitaanvessanpyttyyn, jolloin pumppume-
kanismi vioittui.

Pieni, avonainen vene voi upota laiturissakin, jos sen perä on vasten 
suuria aaltoja. Kovan tuulen uhatessa on syytä käydä tarkistamassa 
kiinnitys.

loukkaantuminen ja sairaskohtaus
Loukkaantuminen on yleensä seurausta karilleajon tai 
törmäämisen aiheuttamasta sinkoutumisesta tai liukastu-
misesta veneeseen noustessa. Saimaalla evakuointimat-
kat ovat suhteellisen lyhyitä, mutta voivat vaatia vesi- ja 
maantiekuljetusten yhdistämistä. Pelastushelikopteri 
päivystää Kuopiossa. Ensiavun hallitseminen kuuluu 
veneilytaitoihin. 

Alkoholi
Sekä tutkimusten että yleisen elämänkokemuksen mu-
kaan alkoholin vaikutuksen alaisena oleminen ei edistä 
mitään turvallisuuden osa-aluetta. On arvioitu, että yhden 
promillen humalatila nostaa onnettomuusriskin kymmen-
kertaiseksi. Päihtymys on liittynyt oleellisena osatekijänä 
neljään hukkumistapahtumaan viidestä.

omien taitojen yliarviointi – luonnonvoimien aliarviointi
Luonnonvoimat päihittävät ihmisen aina mennen tullen. 
Varovaisuus sekä olosuhteiden ja riskien ennakointi on 
kokeneen kipparin tunnusmerkki. 

Pelastusliivien käytön vähättely
Vuonna 2012 vesiliikenteessä hukkui Suomen Uima-
opetus- ja hengenpelastusliiton mukaan 27 henkeä.  On 
arvioitu, että heistä noin 20-22  (=80 %) olisi pelastunut, 
mikäli pelastusliivejä olisi käytetty. Liivit ovat pakollinen 
varuste  moottoriveneissä. Käyttöpakkoa ei laki valitetta-
vasti määrää, mutta Sinä kipparina voit sen veneeessäsi 
tehdä! 

Veneestä putoaminen 
Suurin osa suomalaisista on uimataitoisia. Siitä huoli-
matta veneestä putoamiseen liittyy aina menehtymisen 
riski, sitä suurempi mitä hankalammat ovat olosuhteet. 
Kahdeksan solmun nopeudella kulkevasta veneestä 
pudonnut on loitonnut 5 sekunnissa jo noin 20 metriä. 
Märissä vaatteissa olevan, ehkä säikähtäneen ja väsyneen 
vedessäolijan nostaminen takaisin veneeseen ei sekään 
ole kovin helppoa puuhaa.
Jokaisen venekunnan tulisikin harjoitella hyvissä olo-
suhteissa pelastamistoimet mies-yli-laidan tilanteessa. 
Pelastamisen kohteena on harjoittelussa syytä käyttää ns 
elävän maalin sijasta vaikkapa lepuuttajaa tms. 

Myrsky ja ukonilma
Myrskyt (tuuli > 21 m/s) ovat Saimaalla hyvin harvinai-
sia, eivät edes jokakesäisiä. Kovan tuulen varoituksia 
(tuuli > 14 m/s) annetaan sen sijaan muutaman kerran 
avovesikauden aikana. Jos tällaisiin olosuhteisiin joutuu, 
on luultavasti laiminlyönyt säätiedotusten seuraamisen. 
Useimmat matkaveneet kestävät koviakin kelejä, miehistö 
on usein se heikompi lenkki.
Ukkoskuuroilta ei sen sijaan aina voi välttyä. Niille ovat 
ominaisia lyhytkestoiset hyvin voimakkaat tuulenpuus-
kat, runsas, näkyvyyttä haittaava sade ja kiivas salamointi. 
Ukkosrintamatkin pystytään nykyisin ennustamaan koh-
tuullisella tarkkuudella. Salaman iskeminen veneeseen 
vastaa todennäköisyydeltään loton jättipottia, Suomessa 
on keskimäärin yksi tapaus kesässä. On kuitenkin viisaam-
paa olla ukkosella rannassa kuin avoimella järvenselällä.

Karilleajo ja törmääminen
Raju törmäys vedenalaiseen esteeseen voi aiheuttaa va-
hinkoja sekä henkilöille että veneelle. Vene voi vaurioitua 
ja joutua uppoamisvaaraan. Äkkipysähdyksessä venees-
säolijat voivat loukkaantua paiskautuessaan eteenpäin tai 
pahimmassa tapauksessa veteen. Jo kahdeksan solmun 
nopeudella kulkeva vene etenee noin 4 metriä sekunnis-
sa. Sinkoutumisvaikutusta voi kokeilla juoksemalla reipas-
ta hölkkävauhtia vaikkapa päin pöydänkulmaa!
Vaikka itse hallitseekin veneensä ja väistämissäännöt, ei 
se takaa sitä, että kaikki muutkin. Kun yhä suurempia ja 
nopeampia veneitä saa kuljettaa pelkän ikävaatimuksen 
(15 v) mukaan, voi joukkoon mahtua henkilöitä, joiden 
taidot ja potentiaalinen tuhovoima eivät ole sopusoin-
nussa.  
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Veneen turVAllisuusVArusteet
sammuttimet 
Jokaisen veneessäolijan tulee tietää, mistä sammuttimen 
(-met) löytää ja miten sitä käytetään.

sammutuspeite
Sammutuspeitettä käytetään rajattujen kohteiden, kuten 
liedellä olevan pannun tai jäteastioiden alkusammutuk-
sessa.

Palovaroitin
Tilastojen mukaan useimmat kuolemaan johtaneet palot 
ovat alkaneet ihmisten nukkuessa. Veneessä varoitin an-
taa aikaa pelastautua vaikkapa keula- tai peräkajuutasta. 
Sen avulla saadaan alkusammutustoimet käyntiin mah-
dollisimman pikaisesti. Varoittimen toiminta on testattava 
aika ajoin.

Pelastusrengas, varustettu yleensä vedessä syttyvällä, 
kelluvalla valolla
Heittoliina, noin 20 metrin pituinen ohut köysi, jonka 
toisessa päässä on kelluva paino. 
Pilssipumput, sähköinen ja käsikäyttöinen
Ensiapulaukku ja -opas
Kartioidut puutapit, joilla tarvittaessa tukitaan  
läpivienteihin yms tulleita vuotoja.
Äänimerkinantolaite
Taskulamppu ja siihen varaparistoja 
Ankkuri, jossa vähintään 30 metrin ankkuriköysi.  
Köyden ja ankkurin välissä tulisi olla 3-5 metriä kettinkiä.

Hätäraketit ja soihdut
Raketeissa ja soihduissa on selkeät, kuvalliset toimin-
taohjeet. Ohjeisiin on syytä etukäteen tutustua. Hädän 
hetkellä, kiireessä tai pimeässä ei niitä ehkä ehdi tai pysty 
enää lukemaan. On tapauksia, joissa raketti on polttanut 
veneen, kun se on laukaistu väärinpäin.
Hätäraketit ovat laskuvarjolla varustettuja, paloaika on 
noin 40 sekuntia ja palokorkeus noin 300 metriä. Laukai-
simena voi olla vipu tai naru. Raketti on laukaistava laidan 
ulkopuolelta, tuulen alapuolelta pienessä kulmassa tuu-
len suuntaan. Raketit ammutaan noin 10 minuutin välein.
Soihtuja voi pitää kädessä laukaisun jälkeen. Käsi on 
kuitenkin muistettava pitää laidan ulkopuolella, tuulen 
alapuolella. Soihtujen paloaika on noin 60 sekuntia. 
Soihdulla osoitetaan oma paikka näköetäisyydellä oleville 
auttajille (vast).

Ohje: Toimiva, ladattu ja ladattavissa oleva matkapuhelin 
on tärkeimpiä turvavarusteita

Pelastusliivit
Laki edellyttää, että kaikissa moottoriveneissä ja yli 
viisimetrisissä purjeveneissä on asianmukaiset, jokaisen 
kokoa vastaavat pelastusliivit tai -pukineet. Käyttöpakkoa 
ei kuitenkaan ole määrätty. 

liivien käyttö
	 •	lähtökohtana	tulee	olla	se,	että	liivit	ovat	aina	päällä	 
  veneessä. Katetuissa matkaveneissä käytäntö  
  muokkaa tästä sitten vene-,  henkilö- ja tilanne- 
  kohtaisia tarkennuksia. Ehdoton minimivaatimus on,  
  että lapset ja uimataidottomat pitävät liivejä  
  avotilassa ja kaikki liikkuessaan kulussa olevan veneen  
  kannella
	 •	jokaisella	veneessäolijalla	tulee	olla	nimikkoliivi,	 
  jonka päälle pukeminen on harjoiteltu ja hihnat  
  sovitettu oikean mittaisiksi
	 •	ns	paukkuliivejä	ei	pidä	käyttää	vaatetuksen	alla
 
lapset ja liivit
	 •	lapsille	on	määriteltävä	selkeät	liivien	käyttösäännöt.	 
  Sisätiloissakin ne suojaavat kolhuilta. Liivit on hyvä  
  pitää päällä myös laitureilla ja jyrkillä rannoilla. To 
  tuttelu niihin hoituu luonnostaan erilaisten  
  vesileikkien yhteydessä
	 •	lapsille	pitää	hankkia	juuri	oikeankokoiset	liivit.	 
  Kasvunvaraa ei saa olla, koska silloin liivit voivat  
  helposti luiskahtaa pään yli
	 •	vauvaikäisille	lapsille	liivejä	hankittaessa	tulee	olla	 
  erityisen huolellinen. Niiden kelluttavuus oikeassa  
  asennossa on hyvä testata vaikkapa kylpyammeessa  
  tai uimahallissa etukäteen
	 •	testauksessa	kannattaa	kokeilla	myös	sitä,	miten	 
  mahdollinen vaippa vaikuttaa kellunta-asentoon
	 •	pienten	lasten	liiveissä	on	hyvä	olla	tukeva	kahva,	 
  josta lasta voi tarvittaessa nostaa
	 •	paukkuliivejä	ei	pidä	käyttää	pienillä	lapsilla

Lasten liivien tulee olla heidän kokoaan vastaavat.  
Kasvunvaraa ei pidä olla.
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AvunsAAnti hätätilAnteessA
hätämerkit
Lähistöllä (näköyhteyden päässä) oleville voidaan 
avuntarve osoittaa mm seuraavilla merkeillä:
	 •	punaisella	valoraketilla	tai	soihdulla
	 •	oranssilla	savulla
	 •	vaakasuorassa	olevien	käsivarsien	liikuttelulla	 
  ylös-alas
	 •	SOS	morsetuksella	(• • • - - - • • •) valoa tai ääntä  
  käyttäen
	 •	jatkuvalla	äänellä	esimerkiksi	sumutorvella
	 •	ääritilanteessa	voi	yrittää	mitä	tahansa	keinoa	tai	 
  merkkiä lähellä olevan huomion kiinnittämiseksi

Käsien heiluttaminen edestakaisin sivuilla on yksinkertaisimpia  
hätämerkkejä. 

Järvipelastajat
Saimaalla	on	kymmenkunta	järvipelastusyhdistystä	
ja	niillä	noin	parikymmentä	pelastusalusta.	Miehistöt	
ovat	vapaaehtoisia	ja	työskentelevät	korvauksetta.	
SAR-tunnuksin	varustetut	alukset	eivät	ole	kuuntelu-
päivystyksessä vaan saavat tehtävänsä hätäkeskuk-
sen	kautta.	Niiden	lähtövalmius	on	tunnin	luokkaa.
Kiireettömissä tapauksissa voi avunpyynnön osoittaa 
suoraan	lähimmälle	järvipelastusyksikölle.	Hinaus-
yms	tehtävistä	laskutetaan	avunsaajaa	tuntitaksan	
mukaan.	Hyvä	varautumiskeino	mahdollisesti	isoh-
koihin	kustannuksiin	on	Suomen	Meripelastusseuran	
Trossi-jäsenyys.

huomaa
	 •	vesillä	jokaisen	velvollisuus	on	avustaa	 
	 	 hädässä	olijaa
	 •	ihmishenkien	pelastamisesta	ei	veloiteta,	 
  kaluston pelastamisesta seuraa yleensä lasku

Hätätilanne	on	kyseessä	silloin,	jos	ihmishenki,	ter-
veys,	omaisuus	tai	ympäristö	on	vaarassa.		Vesillä	hä-
tätilanteita	voivat	esimerkiksi	olla	venepalo,	uppoa-
misuhka,	vakava	loukkaantuminen	tai	sairaskohtaus,	
veteen	putoaminen	ja	mahdollisesti	törmäyksen	tai	
karilleajon	seuraukset.	Veneen	kipparin	tehtävänä	
on	arvioida	hätätilanteen	olemassaolo.	Jos	siitä	on	
epätietoisuutta,	on	parempi	tehdä	ilmoitus	kuin	olla	
tekemättä.	Saimaalla	hädänalaisen	avustamisesta	
vastaa	pelastusviranomainen.	

Miten apua saadaan? 
	 •	soita	112	ja	kerro	tilanne 
	 •	hätäkeskus	(Kuopiossa)	vastaa,	tekee	riskiarvion	 
	 	 ja	lähettää	matkaan	tarpeelliset	pelastusyksiköt,	 
  tarvittaessa myös pelastushelikopterin
	 •	meri-VHF-radiolla	tehty	ilmoitus	välittyy	Saimaa	 
	 	 VTS:lle	(Lappeenranta),	joka	välittää	tiedot	 
	 	 hätäkeskukselle.	Myös	lähistöllä	olevat,	ko	 
	 	 radiolla	varustetut	alukset	kuulevat	ilmoituksen.	 
	 	 Radiolla	annettava	hätäviesti	on	määrämuotoi- 
	 	 nen	ja	alkaa	sanoilla	”Mayday,	Mayday,	Mayday”
	 •	pelastusyksiköillä	on	käytössään	nopeakulkuisia	 
	 	 veneitä.	Ensihoitajat	pystyvät	tarvittaessa	 
	 	 aloittamaan	esim	liuotushoidon,	myös	sukeltaja	 
  saadaan varsin nopeasti paikalle

Kun teet hätäilmoituksen, kerro:
	 •	nimesi	sekä	veneen	nimi	ja	tuntomerkit
	 •	tapahtumapaikka	mahdollisimman	tarkasti.	Paras	 
	 	 tapa	on	kertoa	koordinaatit	kartan,	GPS:n	tai	 
  plotterin avulla 
	 •	mitä	on	tapahtunut,	mitä	apua	tarvitaan
	 •	onko	loukkaantuneita	tai	ihmishenkiä	vaarassa

Hätäkeskus	tekee	tarkentavia	kysymyksiä,	katkaise	
yhteys	vasta	luvan	saatuasi.	Parhaiten	asia	hoituu,	jos	
ilmoituksen	tekee	veneen	kippari.



 
 

Saimaa Boating - Aloittavan veneilijän opas

Mies-yli-lAidAn

Veneeseen nostaminen ei ole helppoa
	 •	vedessäolija	ei	ehkä	väsymyksen,	kastuneiden	 
	 	 vaatteiden	ja	pelastusliivien	(toivottavasti	olivat	 
	 	 päällä?)	takia	pysty	itse	nousemaan	veneeseen	 
	 	 vaan	tarvitsee	auttajia
	 •	nostaminen	tapahtuu	uimatason	tai	-tikkaiden	 
	 	 kautta	(potkurista	veto	pois!)
	 •	on	varottava,	etteivät	auttajat	kurotellessaan	itse	 
	 	 putoa	veteen
	 •	jossain	tilanteessa	voi	olla	tarpeen	pujottaa	 
	 	 köysilenkki	vedessäolijan	kainaloiden	alle	 
	 	 helpottamaan	hänen	levähtämistään	ja	itse	 
	 	 nostoa

Veteen pudonnut
	 •	toivottavasti	sinulla	oli	pelastusliivit?	Jos	ei,	 
	 	 menehtymiskertoimesi	moninkertaistui
	 •	jos	perääsi	heitetty	pelastusrengas	tms	on	 
	 	 lähelläsi,	ui	se	kiinni
	 •	muuten	vältä	uintiliikkeitä	ja	huitomista,	ne	vain	 
	 	 väsyttävät	sinua	ja	lisäävät	lämmönhukkaa
	 •	odota	pelastajia	ns	HELP-asennossa,	kädet	rintaa	 
	 	 vasten	koukistettujen	jalkojen	ympärillä
	 •	liiveihin	kuuluu	pilli,	käytä	sitä,	jos	epäilet	ettei	 
	 	 sinua	ole	havaittu

Pääsääntö - ei saa pudota!
Veneessä	tulee	liikkua	rauhallisesti	ja	varoen	van-
haa	purjelaivakauden	sääntöä	noudattaen:	”Toinen	
käsi	venettä	ja	toinen	itseäsi	varten”.	Veneen	kan-
nella	liikuttaessa	on	pidettävä	aina	kiinni	jostakin.	
Hyvä	järjestys	on	tärkeätä.	Kannella	lojuva	köysi	voi	
kierähtää	jalan	alla	tai	lepuuttajiin	voi	kompastua.	
Jalkineiksi	tulisi	valita	sellaiset,	joissa	on	luistamaton	
pohja.	Paljaat	jalat	märällä	lujitemuovikannella	ja	
sukat	jalassa	kuivalla	ovat	liukastumista	edistäviä	
yhdistelmiä.	Kuljettajan	on	aina	varoitettava	muita	
äkillisistä	suunnan	tai	nopeuden	muutoksista.
Reunan	yli	lorottaminen	on	jo	ympäristötekonakin	
paheksuttavaa,	pienissä	veneissä	se	on	myös	yleisin	
putoamissyy.
 
Harjoittele
Kerran,	kaksi	kesässä,	kauniina	päivänä,	kannattaa	
pelastamista	harjoitella.	Pelastettavana	voi	käyttää	
esimerkiksi	lepuuttajaa,	mikä	havaittavuutensa	puo-
lesta	vastaa	suurin	piirtein	vedessä	olevan	päätä.
Myös	harjoittelemalla	selviää,	mikä	on	nopein	tapa	
kääntää	vene	tulosuuntaan?
Kokeilematta	on	vaikea	uskoa,	miten	raskasta	on		
märissä	vaatteissa	olevan	nousta	tai	hänen	nostami-
sensa	veneeseen.	

Hukkumisriski on suuri  
Veneestä	putoaminen	on	aina	lähtökohtaisesti	hätä-
tilanne.	Menehtymisriski	lisääntyy,	jos	pelastusliivit	
puuttuvat,	sääolosuhteet	ja	näkyvyys	ovat	huonot,	
veneellä	on	suuri	nopeus	tai	veteenpudonnut	on	
loukannut	itsensä.	Jos	veneilevästä	pariskunnasta	
toinen	joutuu	veteen,	on	veneeseen	jääneen	pelas-
tamistehtävä	erittäin	vaikea.
Vedessäolijaa	on	kohtuullisen	hyvissäkin	olosuhteis-
sa	vaikeata	erottaa	enää	50	metrin	päästä,	minne	20	
solmun	nopeudella	kulkeva	vene	ehtii	noin	5	sekun-
nissa.	Ensimmäiset	sekunnit	ovat	pelastamisessa	
ratkaisevia.

Jos joku putoaa - perustoimenpiteet 
	 •	huuto	”Mies	yli	laidan”/”Pekka	putosi”	tms	niin		 
	 	 kovaa,	että	kaikki	kuulevat,	veneen	sisätiloissakin
	 •	heitetään	pelastusrengas,	lepuuttaja	tms	 
	 	 pudonneen	perään	tai	suuntaan.	Jos	tätä	ei	 
	 	 ehditä	parin	kolmen	sekunnin	aikana	tehdä,	ei	 
	 	 se	ehdi	”perille”.	Se	auttaa	kuitenkin	vedessäolijan	 
	 	 paikantamista
	 •	nimetään	joku	pitämään	herkeämättä	silmällä	 
	 	 vedessä	olijaa,	mieluusti	vielä	kädellä	osoittaen
	 •	käännetään	vene	nopeinta	tapaa	käyttäen	 
	 	 pelastettavan	luo
	 •	varsinkin	huonon	näkyvyyden	vallitessa,	kovassa	 
	 	 aallokossa	tai	jos	näköyhteys	on	vaarassa	katketa,	 
	 	 painetaan	GPS:n	tai	plotterin	MOB-painiketta	 
	 	 (tähän	ominaisuuteen	on	hyvä	perehtyä	 
	 	 etukäteen)

Jatkotoimenpiteet tilanteen mukaan
	 •	paras	tapa	on	ajaa	pelastettavan	viereen	tuulen	 
	 	 yläpuolelle	ja	jos	mahdollista	vielä	siten,	että	 
	 	 vedessäolija	on	ohjauspisteen	puolella,	mistä	 
	 	 kuljettaja	näkee	hänet	parhaiten
	 •	annetaan	tuulen	painaa	venettä	vedessäolijan	 
	 	 suuntaan
	 •	pelastettavalle	heitetään	heittoköysi,	köyteen	 
	 	 sidottu	pelastusrengas	tai	ojennetaan	puoshaka	 
	 	 tai	airo
	 •	vaihde	on	kytkettävä	pois	päältä,	jottei	 
	 	 pelastettava	ruhjoudu	potkuriin
	 •	jos	pudonnut	on	pieni	lapsi,	pitää	aikuisen	 
	 	 mennä	veteen	tätä	rauhoittamaan	ja	avusta- 
	 	 maan.	Tämä	tulee	tehdä	vasta,	kun	vene	on	 
	 	 pudonneen	vierellä.	Auttajalla	tulee	ehdotto- 
	 	 masti	olla	liivit	ja	köysiyhteys	veneeseen
	 •	jos	mukana	on	kumijolla,	sitä	voi	käyttää	hyväksi
	 •	huonoissa	olosuhteissa	tai	jos	veneessä	on	vain	 
	 	 yksi	ihminen,	on	syytä	tehdä	hätäilmoitus	tai	 
	 	 antaa	hätämerkki	lisäavun	saamiseksi	
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Tuli irTi veneessä
Jos palo syttyy
	 •	varoita	muita,	herätä	nukkuvat.	Ylimääräiset	 
	 	 henkilöt	heti	ulos	kannelle	/	laiturille
	 •	kaikille	liivit	päälle	siltä	varalta,	että	veneestä	 
	 	 joudutaan	poistumaan	veteen
	 •	hälytä	tarvittaessa	apua
	 •	jos	vene	on	liikkeellä	on	sen	moottori	 
	 	 sammutettava	ja	vene	ohjattava	keula	tuuleen.	 
	 	 Sulje	polttoainejärjestelmä	ja	nestekaasulaitteet,	 
	 	 katkaise	päävirta
	 •	käytä	sammutinta	ja/tai	sammutushuopaa	 
	 	 kohteesta	riippuen.	Sammutin	tulee	suunnata	 
	 	 palavaan	kohteeseen,	ei	liekkeihin	ja	liikuttaa	 
	 	 suihkua	edestakaisin	liikkein.		Yhtäjaksoinen	 
	 	 käyttö	on	tehokkaampaa	kuin	”ruikauksittain”.	 
	 	 Pieni	2	kilon	sammutin	tyhjenee	noin	5	-6	 
	 	 sekunnissa,	6	kilon	noin	15	sekunnissa
	 •	sammutuspeite	sopii	pienten,	alullaan	olevien	 
	 	 liekkien	tukahduttamiseen	ja	rasvapalon	 
	 	 sammuttamiseen
	 •	kytevät	puuosat	ja	kankaat	voi	sammuttaa	 
	 	 vedellä.	Usein	on	tehokkaampaa	käyttää	vettä	 
	 	 pienin	annoksin	kuin	mättää	kokonaisia	 
	 	 sangollisia
	 •	jos	palo	on	moottoritilassa,	avaa	kantta	vain	 
	 	 senverran	että	pystyt	raosta	sammuttamaan
	 •	heitä	palavat	irtoesineet	veteen
	 •	älä	jätä	sammutettua	paloa	vartioimatta,	se	 
	 	 voi	syttyä	uudelleen

Lisätietoja www.fkl.fi >materiaalipankki>ohjeet>
Veneen  paloturvallisuus

Tulen irtipääsy veneessä on hätätilanteista ehkä 
vaarallisin. Tuli voi levitä nopeasti ja ainoa pe-
lastautumissuunta vesillä olevasta veneestä on 
veteen. Laiturissa palava vene voi taas aiheuttaa 
vahinkoa myös naapureille.
Alkusammutusaikaa on yleensä vähän, 10 – 20 
sekuntia. Valloilleen päässyt tuli voi tuhota lujite-
muovisen veneen muutamassa minuutissa.
 
syttymissyitä 
	 •	yleisin	syy	on	höyrystyneen	polttoaineen	 
	 	 syttyminen	liekistä,	kipinästä	tai	moottoritilassa	 
	 	 kuuman	moottorin	johdosta.	Erityisen	vaarallisia	 
	 	 ovat	bensiini	ja	nestekaasu,	dieselöljy	ei	ole	yhtä	 
	 	 herkkä	höyrystymään
	 •	viallisista	sähkölaitteista	aiheutunut	kipinä	on	 
	 	 toiseksi	yleisin	syttymissyy
	 •	vaatekappale,	rätti	tms	kosketuksessa	moottorin,	 
	 	 lämmittimen,	lieden	tms	kuumien	osien	kanssa		
	 •	rasvapalo	liedellä	paistettaessa
	 •	huolimaton	ja	valvomaton	kynttilöiden	ja	 
	 	 myrskylyhtyjen	käsittely
	 •	huolimaton	tupakointi
	 •	eräisiin	kemikaaleihin	(mm	teak-	ja	pellavaöljyiset	 
	 	 rätit)	liittyvä	itsesyttyminen

Paloturvallisuus
	 •	jokaisen	veneessäolijan	tulee	osata	käyttää	 
	 	 sammutinta	ja	sammutuspeitettä
	 •	käytä	moottoritilan	tuuletinta	aina	ennenkuin	 
	 	 käynnistät	moottorin	(noin	2	min	)
	 •	jokaisen	tulee	tuntea	nestekaasulaitteiden	 
	 	 venttiilit	ja	hallita	lieden	käyttö
	 •	sammuta	moottori	sekä	polttoaineella	tai	k 
	 	 aasulla	toimivat	laitteet	tankkauksen	ajaksi
	 •	veneessä	saa	olla	vain	polttoainekäyttöön	 
	 	 hyväksyttyjä	irtosäiliöitä.	Ne	on	täytettävä	 
	 	 veneen	ulkopuolella	ja	sijoitettava	siten,	että	 
	 	 pysyvät	paikoillaan
	 •	outo,	uusi	haju	veneessä	voi	johtua	sähkö 
	 	 laitteiden	ja	erityises	ti	johtojen	ylikuumenemi- 
	 	 sesta
	 •	tupakoinnista	tulee	sopia	selkeät	säännöt
	 •	veneen	palovaroitin	on	testattava	aika	ajoin
	 •	polttoaineen	tai	nestekaasun	haju	veneessä	on	 
	 	 aina	vaaran	merkki.	Syy	on	selvitettävä.
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Joskus kArAhtAA kivelle?
toimenpiteet
	 •	kytke	moottorista	veto	pois,	sammuta	se	 
	 	 tarvittaessa
	 •	onko	loukkaantuneita?	Käynnistä	ensiaputoimet
	 •	vuotaako	vene?	Tarkasta	riskikohteet	ja	pilssi	 
	 	 pohjalautojen	alta
	 •	tee	tilannearvio:	Onko	vuoto	hallittavissa?	 
	 	 Tarvitaanko	ulkopuolista	apua?	Voiko	matkaa	 
	 	 jatkaa?
	 •	tee	pelastussuunnitelma	ihmisten	ja	veneen	 
	 	 pelastamiseksi

Pelastussuunnitelma
	 •	loukkaantuneiden	avuntarve	vaatii	kiireisimmät	 
	 	 toimet
	 •	vaurioiden	laatu	sekä	tuuli-	ja	aalto-olosuhteet	 
	 	 määräävät	sen,	kannattaako	venettä	ryhtyä	 
	 	 irrottamaan
	 •	jos	vuoto	on	runsasta	ja	veneellä	uppoamisvaara,	 
	 	 on	parasta	pysytellä	veneessä	odottamassa	apua
	 •	vuotoa	voi	yrittää	tukkia	ulkopuolelta	vuoto- 
	 	 pressulla	ja	sisäpuolelta	tilkitsemällä
	 •	mikäli	vuotoa	ei	ole	ja	vene	on	toimintakykyinen,	 
	 	 kannattaa	sitä	ryhtyä	irrottamaan
	 •	veneen	keventäminen,	kallistaminen,	painon	 
	 	 siirtäminen	keulaan	tai	perään,	venehaalla	 
	 	 työntäminen	ja	koneella	auttaminen	sekä	näiden	 
	 	 yhdistelmät	ovat	perinteisiä	keinoja.	Vedestä,	 
	 	 veneen	ulkopuolelta	työntäminen	voi	joissakin	 
	 	 tapauksissa	olla	mahdollista
	 •	ankkurin	avulla	varppaaminen	voi	olla	hyvä	 
	 	 keino,	jos	käytössä	on	jolla	ankkurin	viemiseksi	 
	 	 kauemmas
	 •	monasti	joudutaan	tukeutumaan	kanssa- 
	 	 veneilijöiltä	saatavaan	hinnaukseen.	Yleensä	 
	 	 tällainen	vetoapu	on	suunnattava	tulosuuntaan
	 •	irroitusyrityksiä	harkittaessa	pitää	varmistua,	 
	 	 ettei	hinaus	tai	muu	toimenpide	aiheuta	lisä- 
	 	 vaurioita	etenkään	potkurille	tai	vetolaitteelle
	 •	karilta	irroituksen	jälkeenkin	on	tarkkailtava	 
	 	 vuototilannetta.	Jos	tyhjennyslaitteiden	tehot	 
	 	 eivät	riitä	pitämään	venettä	pinnalla,	on	se	 
	 	 suunnattava	kohti	matalaa	rantaa	tai	laituria

Ohje: Vähennä vauhtia tuntemattomilla vesillä.  
  Veneen nopeuden kaksinkertaistuessa sen  
  liike-energia nelinkertaistuu, samoin  
  mahdolliset vauriot.

Veneilijöitä sanotaan olevan kahdenlaisia: niitä, 
jotka ovat käväisseet karilla ja niitä, jotka eivät 
vielä sitä ole tehneet. Joka tapauksessa runsas 
puolet vakuutusyhtiöiden maksamista korvauk-
sista on seurausta karilleajovaurioista.
Vaikka kartat ja laitteet ovat kehittyneet, meren-
kulkualan ammattilaiset puhuvat ”tietokonea-
vusteisista karilleajoista” ts ohjaajan liiallisesta 
keskittymisestä karttaplotteriin ja muuhunkin 
elektroniikkaan tähystämisen kustannuksella. 
 Karilleajo ei vielä sinänsä ole hätätapaus, ellei 
vene ole vaarassa upota tai joku vakavasti louk-
kaantunut. Jos tästä kuitenkin on epätietoisuut-
ta, kannattaa ilmoittaa asiasta hätäkeskukseen.
 
Pohjakosketus 
	Ei	ole	tavatonta,	että	esimerkiksi	väylien	ulkopuoli-
silla	vesillä	luonnonsatamiin	rantauduttaessa	vene	
raapaisee	kevyesti	allaan	olevaa	pohjaa.	Tällöin	
vauhti	on	(tai	olisi	tullut	olla)	hiljainen	ja		tapaus	
etukäteen	varottavissa.	Vene	yleensä	kestää	pienen	
raapaisun	ja	jatkaa	matkaansa.	Seurauksena	voi	olla	
pieni	naarmu	kalaraudassa. 
 
rytisten kivelle 
Vakavammaksi	asia	tulee,	jos	normaalilla	kulkuno-
peudella	törmätään	matalikolle	tai	kiveen.	Myös	
konerikko	huonoissa	sääoloissa	voi	johtaa	karille	tai	
rantaan	ajautumiseen.
Äkkipysähdyksessä	nopeakulkuisella	veneellä	louk-
kaantumisvaara	on	erittäin	suuri	ja	seuraukset	usein	
sairaalareissua	vaativia.	Hitaallakin	nopeudella	seiso-
massa	olevat	sinkoutuvat	eteenpäin.
Veneen	arkoja	paikkoja	ovat	potkuri	akseleineen	ja	
niiden	kannakkeet,	peräsin	sekä	vetolaitteisto	ja	sen	
kaulus.	Riskikohteita	ovat	myös	läpivientien	ympä-
ristöt.	Äkkipysähdyksessä	voivat	moottori	ja	monet	
muutkin	laitteet	irrota	kiinnityksestään.	Pahimmassa	
tapauksessa	veneeseen	tulee	vuoto.	
Usein	vene	jää	pohjastaan	kiinni	karille.	Pois	ei	ehkä	
päästä	omin	avuin.



 
 

Saimaa Boating - Aloittavan veneilijän opas

Verkkoja vedessä

Kalastus- ja veneliikennesäädöksissä on ohjeet siitä, 
miten kalastaja merkitsee pyydyksensä ja kuinka 
veneilijän tulee ne kiertää.
Merkitsemisen pääsääntö on, että verkkojen molem-
mat päät tulee merkitä vähintään 1,2 metrin korkui-
sella salolla, jossa on 20 x 20 cm:n liput. 
Moottoriveneellä ei saa mennä 50 metriä lähemmäs 
näitä merkkejä, ellei se väylän kapeuden vuoksi ole 
mahdotonta.
Joissakin tapauksissa, yleisten kulkureittien ulko-pu-
olella em merkit  voidaan korvata 15 cm:n korkuisilla 
kohoilla. Yleinen elämänkokemus on osoittanut, että 
kaikkiin vedessä kelluviin kanisterihin ja pönttöihin 
kannattaa suhtautua epäluuloisesti. Vaarana on, että 
niistä lähtee verkkoon kiinnitetty tai irrallaan oleva 
köysi. Pahimmassa tapauksessa sen voi saada pot-
kuriinsa.

Moni matka on tyrehtynyt siihen, että potkurin 
ympärille on kiertynyt köysi. Se pysäyttää die-
selmoottorin tehokkaasti. Useimmiten on kyse 
omasta ankkuri- tai kiinnitysköydestä. Syypää 
voi myös olla kalaverkko, verkkonaru tai muuten 
ajelehtimaan jäänyt köydenpätkä.
Joskus ei selvitä pelkällä harmilla ja ajanhukalla 
vaan seurauksena voi olla potkurin tai akselilait-
teiston vahingoittuminen.
 
Köyden irroittaminen 
Jos potkuriosa saadaan nostetuksi  ylös vetolaitetta 
nostamalla, on irrottaminen suhteellisen helppoa. 
Akselivetoisella veneellä tilanne on hankalampi, 
koska potkuri on aina vedenpinnan ja veneen perän 
alapuolella.

Ongelma voidaan poistaa seuraavilla keinoilla

	 •	ns	”karskin	miehen”	menettely:	joku	sukeltaa	 
  terävä veitsi kädessään potkurin luo ja katkaisee  
  köyden tai yrittää kiertää sotkun auki. Karskius on  
  tosin koetteella alle 15- asteisessa vedessä!  
  Turvaköysi, snorkkeli ja veitsen varmistusnaru  
  ovat eduksi. Tehtävä on haasteellinen ja veden  
  lämpötilasta riippuen ehkä vaarallinenkin.
	 •	jos	edellinen	keino	ei	olosuhteista	johtuen	tule	 
  kyseeseen, köyttä voi yrittää sahata poikki  
  pitkäteräisellä keittiöveitsellä tai puukolla, joka  
  on kiinnitetty kepin, venehaan tms päähän.  
  Useimmissa veneissä potkurin sijainti on  
  kuitenkin sellainen, että tämä onnistuu vain  
  jollasta tai matalalta laiturilta käsin
	 •	tämän	keinon	käyttöä	helpottaa,	jos	veneen	 
  perää saadaan nousemaan sijoittamalla keulaan  
  muutama henkilö painolastiksi
	 •	joissakin	moottoreissa	on	mahdollisuus	käsin	 
  kiertää potkuria vastakkaiseen suuntaan, jolloin  
  köysi voi irrota
	 •	ei	ole	harvinaista,	että	joku	naapuriveneilijöistä	 
  tarjoaa tällaisessa tilanteessa apuaan? 
	 •	viimeisenä	keinona	on	sukeltajan	palkkaaminen	 
  tai veneen nostaminen ylös 

Ohje 1: Peräankkuria ja hinausköyttä käytettäessä 
tulee jonkun aina pitää köyttä kireällä ja katsoa, ettei 
se  pääse potkuriin. Myös huolimattomasti kannelle 
jätetyt kiinnitysköydet voivat luiskahtaa veteen ja  
potkuriin.
Ohje 2: Jos hinaat perässäsi jollaa, varo sen hinaus-
köyden joutumista potkuriin rantautumisvaiheessa. 
Käytä kelluvaa köyttä.

Köysi potKurissA  
KesKeyttää mAtKAnteon

Terävillä hampailla varustettu keittiöveitsi tai oksasaha toimivat hyvin, 
kun niihin kiinnittää pitkän varren.
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Veneen hinAAminen
	 •	kovassa	aallokossa	köyden	pituus	tulisi	sovittaa	 
	 	 aallonpituuksiin	siten,	että	sekä	hinaaja	että	 
	 	 hinattava	liikkuvat	samassa	tahdissa	aaltojen	 
	 	 suhteen
	 •	köyden	keskivaiheille	voi	asettaa	jonkinlaisen	 
	 	 joustimen,	esimerkiksi	lepuuttajan	tai	painon	 
	 	 lieventämään	kiinnityspisteisiin	kohdistuvaa	 
	 	 rasitusta
	 •	kiinnityspisteiden	tulee	olla	kestävät.	Jos	tästä	on	 
	 	 epäillystä,	on	käytettävä	useampia	kiinnitys- 
	 	 pisteitä.	Solmut	pitää	pystyä	avaamaan	nopeasti	 
	 	 vedonkin	alaisina
	 •	hinattavassa	veneessä	on	aina	oltava	vähintään	 
	 	 ohjaaja
	 •	liikkeellelähdön	tulee	tapahtua	rauhallisesti	ja	 
	 	 hidas	hinausvauhti	on	muutenkin	turvallinen

Varo 
	 •	jännitteen	alaisena	katkeava	hinausköysi	voi	 
	 	 toimia	ruoskan	tavoin,	vältä	oleskelua	kiinnitys- 
	 	 pisteiden	läheisyydessä
	 •	etteivät	jalat	tai	kädet	sotkeudu	hinausköyteen
	 •	köyden	joutumista	potkuriin.	Hinausta	 
	 	 aloitettaessa	tulee	jonkun	pitää	köydestä	 
	 	 ”löysät	pois”

Kylkihinaus
Venettä	voi	hinata	myös	kyljittäin,	varsinkin	jos	pie-
nempi	vene	avustaa	isompaansa.	Molempien	ve-
neiden	kaikki	lepuuttajat	asetetaan	veneiden	väliin.	
Kytkeytyminen	vahvistetaan	springeillä.	Menetelmä	
ei	sovi	kovaan	aallokkoon.

Kaikilla on velvollisuus auttaa hädässä olevia. 
Hyvään veneilytapaan kuuluu, että apua anne-
taan myös varsinaista hätää lievemmissäkin on-
gelmatilanteissa. Tyypillinen avuntarve on karilta 
irti vetäminen tai  moottorivikaisen hinaaminen. 
Tärkeintä on saada hinattava pois akuutista pul-
matilanteesta.

Vastuukysymykset 
Hinauksessa vastuu on lakipykälien mukaan 
hinaavan veneen päälliköllä. Kerrotaan tapauk-
sista, joissa hinausapua pyytäneen veneen omis-
taja on vaatinut auttajalta korvausta irronneesta 
knaapistaan! Ennen kuin annat hinausapua, 
vapauta itsesi tämänkaltaisesta vastuusta:
	 •	vaadi	hinattavan	veneen	päälliköltä	sitoumus	 
	 	 siitä,	että	hän	vastaa	veneelleen	mahdollisesti	 
	 	 tulevista	vahingoista.	Esimerkiksi	meripelastajat	 
	 	 käyttävät	kirjallista	sopimusta.	Toki	selkeä	 
	 	 suullinen	sopimuskin	riittää
	 •	tee	myös	selväksi,	että	voit	keskeyttää	hinauksen,	 
	 	 jos	olosuhteet	muuttuvat	hankaliksi	oman	 
	 	 veneesi	turvallisuuden	kannalta	
	 •	vastuunkin	kannalta	on	selkeintä,	että	käytetään	 
	 	 hinattavan	veneen	hinausköyttä 
	 •	ennen	hinauksen	aloittamista	tulee	sopia	 
	 	 yhteydenpitotavasta	ja	merkeistä	hinauksen	 
	 	 aikana 
 
Periaatteet
	 •	hinausköyden	tulee	olla	vahva,	joustava	ja	
	 	 riittävän	pitkä,	sitä	pidempi	mitä	kovempi	tuuli	 
	 	 ja	aallokko

Hinausköyden	pituuden	tulee	olla	noin	
3	veneenmittaa	(noin	20	m)

Kaksi	kiinnityspistettä	
jakaa	rasituksen

Kylkihinaus
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NäiN toimit kANAvissA jA suluissA
  kiepauta köysi pollarin, knaapin tai tukevan 
  kaiteen kautta niin, että se pysyy jatkuvasti 
  kireänä
	 •	varo	ajautumasta	liian	lähelle	sulkuportteja.	
	 	 Vaarallinen	alue	on	merkitty	keltaisella	
	 	 pystyviivalla	sulkualtaan	seinämään
	 •	moottori	on	hyvä	sammuttaa,	varsinkin	jos	
	 	 sulussa	joutuu	olemaan	pidempään	
	 	 (häkävaara)

Poistuminen sulusta
	 •	sulusta	saa	poistua	vasta,	kun	vihreä	valo	
  palaa tai ellei valoa ole, vasta kun portti on 
  täysin auki
	 •	poistuminen	tapahtuu	pääsääntöisesti	
  tulojärjestyksessä kuitenkin siten, että 
	 	 vierekkäisistä	veneistä	ulompi	poistuu	
  ensin 

kanavissa
	 •	ohittaminen	on	yleensä	kielletty
	 •	ahtaissa	kanavanosissa,	silta-aukoissa	ja	
	 	 paikoissa	missä	on	kohtaamiskielto,	
	 	 alaspäin	kulkevalla	on	”etuajo-oikeus”	
  ellei liikennevaloilla ole toisin osoitettu
	 •	kiinnittyminen	ja	ankkurointi	on	sallittu	
	 	 ainoastaan	merkityillä	paikoilla	

lisätietoja 
	 •	pulmatilanteissa	saa	yhteyden	sulkujen	
	 	 valvontapäivystykseen	odotuslaitureilla	
	 	 olevilla	puhelimilla	tai	soittamalla	ohjeissa	
	 	 olevaan	numeroon	tai	VHF-radiolla	11/16
	 •	sulkujen	aukioloajat,	ks	
  www.liikennevirasto.fi 
  >liikenneverkko>vesiväylät ja kanavat  

saapuminen sululle
		 •	jos	haluat	kulkea	sulun	lävitse,	tee	sulutus-
	 	 pyyntö	puhelimella	tai	VHF-radiolla
	 •	itsepalvelusuluilla	on	odotuslaiturissa	ohjeet	
	 	 ja	naru,	josta	vetämällä	toiminta	käynnistyy	
	 •	kun	vihreä(t)	valo(t)	palaa,	aja	sulkuun 
 
Ajo sulkuun
	 •	kiinnitä	ennen	sulkuun	menoa	riittävä	
	 	 määrä	laitasuojia	(=	kaikki!)
	 •	sulutukseen	ajetaan	yleensä	saapumis-
	 	 järjestyksessä.	Kuitenkin	kauppalaivoilla,	
	 	 aikataulun	mukaisesti	liikkuvilla	matkustaja-
	 	 aluksilla	ja	kiireellisissä	virkatehtävissä		
	 	 liikkuvilla	aluksilla	on	etuajo-oikeus
	 •	pysäytä	kiinnityspisteen	kohdalle.	
	 	 Kiinnityspisteet	voivat	olla	joko	vedenpinnan	
	 	 mukana	liikkuvia	pollareita	tai	ponttooneita,	

	 	 sulun	seinämässä	olevia	kiinteitä	koukkuja	
	 	 tai	seinämässä	riippuvia	köysiä
	 •	jos	olet	ainoa	sulutettava,	edullisin	paikka	
	 	 on	tulosuunnassa	ensimmäinen	kiinnitys-
	 	 piste	(=sulun	takaosassa)
	 •	mikäli	sulutukseen	on	tulossa	useampia	
	 	 veneitä,	isommat	veneet	kiinnittyvät	ensin	
	 	 ja	pienemmät	niiden	kylkeen	
 
	 •	jos	tunnet	epävarmuutta,	käy	tarvittaessa	
	 	 ennen	sulkuun	menoa	maitse	tutkimassa	
	 	 kanavan	laidalta	kiinnityspisteet	ja	seuraa	
  toisen aluksen sulutusta 
 
itsepalvelusulutus
	 •	vilkkuva	keltainen	valo	osoittaa	kanavan	
  olevan itsepalvelukäytössä
		 •	itsepalvelusulutus	käynnistyy	
	 	 vetämällä	odotuslaiturissa	olevasta	
	 	 käyttökytkimen	köydestä

	 •	käynnistyksen	alkamisen	merkiksi	
	 	 vilkkuva	valo	muuttuu	kiinteäksi
	 •	kun	vedenpinnat	sulussa	ovat	tasaan-
  tuneet, sulkuportti avautuu 
 
	 •	kun	vihreä	valo-opaste	palaa	voit	ajaa	
	 	 sulkuun.	Aikaa	tähän	on	riittävästi,	
	 	 3-5	minuuttia 
 
käyttäytyminen suluissa
	 •	pidä	vene	paikallaan	mahdollisimman	
	 	 lähellä	sulun	reunaa
	 •	älä	tee	kiinnitysköysiin	solmuja	vaan	
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PAri sAnAA moottoristA
moottoriopintojen vähimmäistaso 
Kun on kyseessä itselle uudesta tai oudosta vene-
moottorista, siihen on syytä perehtyä ennalta moot-
torin käyttöohjekirjasen avulla. Vähintäänkin tulisi 
osata ja tietää:
	 •	moottoriöljyn	määrän	tarkistaminen	ja	 
  tarvittaessa lisääminen 
	 •	jäähdytysnesteen	määrän	tarkistaminen	ja	 
  tarvittaessa lisääminen
	 •	missä	on	jäähdytysjärjestelmän	pohjaventtiili	 
  ja sen auki – kiinni asennot?
	 •	polttoainehanan	sulkeminen	(voi	tulla	kyseeseen	 
  hätätapauksissa)

	 •	päävirtakytkimen	käyttö	(päälle	–	pois)
	 •	moottorin	käynnistäminen	ja	sammuttaminen	
	 •	öljynpaineen	ja	käyntilämpötilamittarin	perus- 
	 	 arvot	(ohjekirjassa) 
 
Jatko-opinnot
	 •	raakavesisuodattimen	tarkistaminen	ja	puhdistus
	 •	polttoainejärjestelmän	esisuodattimen	 
  tarkistaminen ja mahdollisen veden poistaminen
	 •	ohjaustehostimen	hydrauliöljytason	 
  tarkistaminen
	 •	laturin	hihnan	kireyden	tarkistaminen
	 •	dieselmoottorin	ilmaaminen

Vianetsintäkaavio
Lähde: Kippari 5/2004
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Sähköä tArvitAAn
Akkujen varaustila
Akkujen varaustilan voi kohtuullisella tarkkuudella 
nähdä kojelaudassa olevasta volttimittarista. Mitta-
asteikon lukematarkkuus ei tosin ole kovin hyvä. 
Lepojännite (akkua ei ladata eikä kuormiteta):
12,7 V  Akku on täyteen ladattu
12,3 V  Puolet kapasiteetista jäljellä
12,0 V  1/3 kapasiteetista jäljellä,  
     lataus pitää aloittaa
11,7 V  Akku tyhjä, ehkä vaurioitunut
Jos akut jättää hyvin vajaasti varattuina tai tyhjinä 
pidemmäksi aikaa, on suuri vaara niiden tuhoutumi-
sesta.
 
varovaisuutta
	 •	12	voltin	jännite	ei	ole	hengenvaarallinen.	Ei	 
  kuitenkaan suositella esimerkiksi jakoavaimen  
  tunkemista akun napojen väliin, paljain käsin ja  
  metallisin kellonrannekkein!
	 •	happoakussa	on	syövyttävää	suolahappoa,	 
  käsittele sitä varoen. Varsinkin ylilatauksen  
	 	 yhteydessä	siitä	purkautuu	myös	räjähdysaltista	 
  kaasua
	 •	päävirtakytkintä	(erotuskytkintä)	ei	saa	kytkeä	 
  pois päältä ennenkuin moottori on sammutettu.  
	 	 Laturi	saattaa	tällöin	vahingoittua
	 •	maavirtakaapelia	yhdistettäessä	on	ensin	 
  kytkettävä veneen puoleinen pää ja vasta sitten  
  toinen pää  laiturilla olevaan kytkinkaappiin.  
  Irroitus tapahtuu päinvastaisessa järjestyksessä.  
  Näin ei ole sitä vaaraa, että jännitteinen johdon  
  pää putoaa veteen
	 •	maavirtakaapeli	tulisi	aina	ottaa	kokonaan	pois	 
  kelalta erityisesti silloin, kun veneessä käytetään  
	 	 paljon	sähköä	pitkän	aikaa.	Vaarana	on	erityksen	 
  sulaminen/syttyminen
	 •	ukonilmalla	on	maavirtakaapeli	irroitettava	ja	 
  kerättävä pois laitevaurioiden välttämiseksi 

Lisätietoa
Sähköturvallisuuden	edistämiskeskus	on	julkaissut	
”Sähkö	ja	vene”-oppaan.	Ohjeet	ovat	myös	internet-
sivuilla www.stek.fi/html/sahko_ja_vene/1_ 
magazine.pdf. 

Ohje:	Yleisen elämänkokemuksen mukaan moni säh-
köinen	ongelma	johtuu	hapettuneista	tai	irrallisista	
liittimistä tai palaneesta/lauenneesta sulakkeesta.

Ilman	sähköä	ei	nykyisissä	veneissä	tulla	toimeen.	
Sitä kuluttavien laitteiden määrä lisääntyy. Toisaalta 
uusimpien	laitteiden	sähköntarve	on	saatu	vähe-
nemään.	Kulutuksen	määrää	vähentää	myös	uusin	
led-tekniikka.	Kotioloista	ehkä	tuttu	sähkönkäytön	
huolettomuus ei kuitenkaan sovi veneeseen.
Venematkalla	tulee	selvitä	akuissa	olevalla	sähköllä	
lisättynä kulun aikaisella latauksella. Kulussa olta-
essa	ei	ole	ongelmia,	koska	laturi	hoitaa	pääosan	
sähköntarpeesta.	Niukkuusongelmia	alkaa	syntyä,	
kun ollaan luonnonsatamissa tms pidempään pelkän 
akkusähkön	varassa	tai	ajomatkat	ovat	hyvin	lyhyitä.

Akut
Veneissä käytetään yleisesti 12 voltin järjestelmää, 
suurissa	veneissä	myös	24	voltin.	Akkujen	kapasi-
teetti ja virrankulutus ilmoitetaan suhteessa aikaan. 
Virran	kulutuksen	yksikkö	on	ampeeritunti	(Ah).	
Se tarkoittaa, että esimerkiksi 60 Ah:n akusta riit-
tää virtaa 1 ampeerin kulutuksella 60 tunniksi tai 5 
ampeerin kulutuksella 12 tunniksi. Arvot ovat pitkälti 
teoreettisia ja yläkanttiin, koska akkuja ei pidä pur-
kaa alle 30 %:n teoreettisesta kapasiteetista. 
 
kahden akun järjestelmä
Useimmissa veneissä on kahden akun järjestelmä: 
käynnistystä varten on oma akkunsa ja veneen lait-
teita varten omansa. Näin halutaan varmistaa se, että 
moottorin käynnistämiseen on aina riittävästi virtaa.
Akkujen lataus tapahtuu joko automaattisesti jako-
diodien avulla tai manuaalisesti erotuskytkimellä.
Erotuskytkimellä	on	kolme	asentoa:	”1”, ”Both” (1+2, 
All) ja ”2”. Säätimellä valitaan, mitä akkua käytetään 
ja mihin akkupiiriin latausvirta menee. Paras käytän-
tö	on,	että	käynnistyksen	jälkeen	ladataan	hetken	
aikaa (20-30 min) käynnistysakkua, mutta muuten 
kytkin pidetään laiteakkujen asennossa.
Asennossa ”Both” kytkintä voi pitää silloin, kun laturi 
toimii eli moottori on käynnissä. Sitä voi käyttää 
myös	hätäkeinona	käynnistettäessä	silloin,	jos	akut	
ovat lähes tyhjät. ”Both”- asentoon ei kytkintä pidä 
jättää,	jos	vene	on	paikallaan,	koska	tällöin	sähkölait-
teet	purkavat	laiteakkujen	lisäksi	myös	käynnistysak-
kua. 
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Veneen lAitteistA
Venevessan käyttö, vaikka yksinkertaiselta tuntuukin, 
on hyvä opettaa kaikille etukäteen. On varsin kiu-
sallista, jos veneessä vieraana oleva  joutuu housut 
nilkoissa pyytämään apua esimerkiksi pytyn tyhjen-
tämiseen! 
Veneessä on miestenkin syytä hoitaa tarpeensa 
istuma-asennossa, ohilaukausten mahdollisuus liik-
kuvassa veneessä on paljon suurempi kuin kiinteällä 
maalla.
Pieni määrä ruokaöljyä vessanpyttyyn pari-kolme 
kertaa kesässä pitää pumpun kumiosat virkeinä.

lämmittimet
Venelämmitin tuo miellyttävyyttä koleina ja kostei-
na päivinä. Joidenkin lämmittimien ominaisuuksiin 
kuuluu myös tuuletustoiminto.
Mikäli lämmittn ottaa polttoaineensa muualta kuin 
veneen tankista, on irtosäiliöt täytettävä maissa tai 
laiturilla. Tankatessa tai nestekaasupulloa vaihdetta-
essa tulee lämmitin sammuttaa.
Joissakin veneissä lämmittimen pakoputki on ve-
neen kyljessä. Tällaisissa tapauksissa on katsottava, 
ettei suuaukon kohdalle aseta lepuuttajaa. Se voi 
nimittäin sulaa.
Lämmittimen käynnistysvaiheen hehkutus vaatii het-
kellisesti runsaasti virtaa.

Jääkaapit ja kymälokerot
Suomenkaan tyypillinen kesäsää ei aina ole riittävän 
viileä ruokatarvikkeiden säilyttämiselle. Jääkaappi on 
hyvä lisävaruste, mutta se on myös veneen pahimpia 
virtasyöppöjä. Jotta kaappi saavuttaisi mahdolli-
simman nopeasti toivotun lämpötilansa, kannattaa 
kaappiin panna mahdollisuuksien mukaan ”esiviilen-
nettyjä” tarvikkeita.
Kannettava noin 20 litran kylmälaukku on hyvä 
lisä niille ruoka- ym tarvikkeille, jotka eivät mahdu 
jääkaappiin. Kun sen pohjalle asettaa 2-3 kappaletta 
valmiiksi pakastettua mehupakkausta, laukun sisältö 
pysyy viileänä viikonlopun ajan. Järkevää on käyttää 
sellaista kylmälaukkua, joka sopii myös ostoskassiksi.

Keittimet ja liedet 
Keitinten polttoaineena käytetään yleensä nestekaa-
sua, spriitä, dieseliä tai petrolia. Bensiini on kielletty. 
Avoliekillä palavien liesien palamistuotteet, vesi-
höyry ja hiilidioksidi jäävät kajuuttaan, joten tuule-
tuksesta pitää huolehtia hyvin. Pelkkään kajuutan 
lämmittämiseen keittimiä ei pidä käyttää.
Nestekaasukeitin tulee sytyttää niin, että ensin 
sytytetään tulitikku ja vasta senjälkeen työnnetään 
venttiili pohjaan ja käännetään se sytytysasentoon. 
Näin ei vähäistäkään määrää kaasua pääse turhaan 
veneeseen.

Veneessä kannattaa käyttää korkeareunaisia keitto-
astioita, joita ei pidä täyttää puoliväliä enemmän. 
Toisin kuin purjeveneissä, keittimiä ei moottori-
veneissä ole useinkaan kardanoitu. Astiat on hyvä 
kuitenkin tukea keittimeen kuuluvilla kattilanpidik-
keillä, koska rannassakin oltaessa ohiajavan veneen 
peräaallot voivat keikauttaa kattilan. Kuuman teeve-
den tai hernesopan kaatuminen syliin tietää yleensä 
sairaalareissua. Avomeripurjehduksissa kokit pukeu-
tuvatkin varmuuden vuoksi sadevaatteisiin!

Venekäymälät
Useimmissa matkaveneissä on erillinen käymälätila, 
jossa on veneen ulkopuolelta huuhteluvetensä ot-
tava pytty. Pytystä tuotos pumpataan veneen sep-
titankkiin, vesistöön sitä ei saa pumpata. Käymälä-
pumppu on yleensä käsikäyttöinen. Siinä on vaihdin 
huuhtelua (flush) ja tyhjennystä (drybowl) varten. 
Sähköiset pumput ovat lisääntyneet varsinkin 
isommissa veneissä. Ne yleensä vaativat vain napin 
painalluksen.

Pyttyyn ei pidä panna mitään, mitä ei ole ensin 
syönyt. Joka on kerrankin joutunut avaamaan tuk-
keutuneen venevessan putkiston, tietää varmasti, 
ettei pyyhepaperiakaan tule määrättömästi pyttyyn 
tunkea. Asiaa on  joku jossain tutkinutkin: enimmäis-
määräsuositus on 6 paperinpalaa istuntoa kohden. 
Joissakin veneissä pannaan jopa käytetyt paperit 
erilliseen pussiin, joka sitten viedään maissa jäteasti-
oihin. 
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LähtövALmisteLut jA tArkAstuskohteet

turvallisuus 
 
Odotettavissa ole sää?  
Miten saadaan säätiedot matkan aikana?
Ylittyykö suurin sallittu henkilömäärä?  
Raskaiden tavaroiden kuormaus?
Onko kaikille mukaan tuleville heidän kokoaan 
vastaavat pelastusliivit?
Onko mukana toimiva matkapuhelin?
Onko matkasuunnitelma ilmoitettu omaisille 
(vast)? 
Onko polttoainetta riittävästi?  
Missä lähin tankkauspaikka?
Sammutin? Hätäraketit?  
Toimivatko pilssipumput?
Tulivatko nitrot yms lääkkeet mukaan niitä  
tarvitseville?

matkanteon apuvälineet 
 
Onko tarvittavat paperikartat? 
Toimiiko plotteri? Käynnistä ja tarkista.
Moottorin ja eri laitteiden ohjekirjat?  
Ota tarvittaessa esille.
Muut oppaat ja ohjeet?
Lokikirja?
Veneen rekisteritodistus?

Laitteet ja varusteet 
 
Onko liedelle ja lämmittimelle polttoainetta?
Tarkista nestekaasupullojen kiinnitys ja venttiilit.
Onko septitankki tyhjennetty?
Toimiiko vene-WC?
Onko juomavettä tarpeeksi?
Käynnistä jääkaappi, jos sitä tarvitaan.
Kytke päälle ja tarkista muut tarpeelliset  
apulaitteet (kaiku ym).

veneen kunto 
 
Hajutesti. Tuntuuko polttoaineen,  
nestekaasun tms outoa hajua? Selvitä syy.
Onko pilssissä öljyä tai vettä? Puhdista.
Onko akuissa virtaa?  
Kytke päävirtakytkin ON-asentoon.
Onko aiemmin ehkä todettu, korjauslistaan  
merkitty puute/vaurio korjattu?
Onko näkyviä kolhuja, rikkoontumisia tai  
irrallisia osia rempallaan?

moottori 
 
Tarkista
	 •	koneen	yleinen	siisteys	(ei	öljyvuotoja)
	 •	moottorin	öljymäärä	(missä	varaöljyä?)
	 •	jäähdytysveden	määrä
	 •	polttoainejärjestelmän	lasinen	vedeneroitin	 
  (ei vettä tai epäpuhtauksia)
	 •	jäähdytysjärjestelmän	pohjaventtiili,	 
  tulee olla auki-asennossa 
Käytä moottorilan tuuletinta pari minuuttia  
ennen käynnistämistä.

muut lähtöön liittyvät toimenpiteet 
 
Avaa lukitut kansilaatikot ja luukut.
Pelastusrengas, heittoköysi, venehaka  
paikalleen, jos säilytetty lukon takana.
Anna ohjeet yhteisten ja henkilökohtaisten  
tavaroiden säilyttämisestä.
Nosta perälippu ja aloita lokikirjan pito.
Irroita maasähkökaapeli (220 V), jos ollut käytös-
sä. Kaapeli on irroitettava ensin rannan puolelta.
Kerro/sovi veneen ”järjestyssäännöt”: liivien pito, 
liikkuminen kannella, tupakointi, ym.
Käynnistä moottori ja anna sen lämmetä  
irroitusvalmistelujen ajan.
Anna ohjeet veneen irroittamisesta.
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KoKeiltujA KonstejA
Tuulilasin huurtumiseen saa pika-avun, kun pyyhkii 
lasit talouspaperipalalla, joka on kostutettu astian-
pesuaineella. Tehokas ikkunanpesuaine saadaan 
sekoittamalla litra vettä, kahvikupillinen etikkaa ja 
ruokalusikallinen astianpesuainetta. Se tehoaa myös 
tuoreisiin hometahroihin.

Jokamiehen tutkaheijastimen voi sumun yllättäes-
sä rakentaa nopeasti itse. Muovikassi tms täytetään 
tyhjillä alumiinisilla juomatölkeillä ja nostetaan tai 
sidotaan veneen korkeimpaan kohtaan. Kiiretapauk-
sessa ei tölkkejä tarvitse edes tyhjentää, täydetkin 
käyvät!

Polttoainetankki kovin tyhjänä ei pidä lähteä ko-
vaan keliin, jos nyt muutenkaan. Reippaassa keiku-
tuksessa tyhjähkön tankin pohjalla mahdollisesti 
oleva vesi tai sakka  lähtee helposti liikkeelle ja voi 
tukkia polttoainejärjestelmän.

Kylmää juotavaa saa yksinkertaisesti siten, että 
käärii tölkin/pullon läpimärän pyyhkeen sisään. Tämä 
pakkaus asetetaan sitten ulos tuuleen ja aurinkoon, 
jolloin haihtumisilmiö viilentää juomat.

Meritautiin taipuvaisen kannattaa suuria selkiä yli-
tettäessä pysytellä ulkotiloissa. Katseen tulisi suun-
tautua jonnekin veneen ja horisontin keskivaiheille, 
parasta hoitoa olisikin veneen ohjaaminen. Hapanta 
tai makeaa syötävää tulee välttää. Vatsaansa ei pidä 
täyttää kovin ylärajaan asti, jos tiedossa on kovahko 
merenkäynti. Scopoderm-laastaria monet suosittele-
vat meritautiin. 
 
Äänekästä huutelua eräissä vakiotilanteissa vähen-
tää, jos venekunta on sopinut muutamasta käsimer-
kistä. Useinkaan ei puhe tai komento kuulu ohjaus-
hytissä olevan ja ulkona kannella toimivan välillä.
Koska ohjauspaikalta on hankalaa nähdä aivan keu-
lan eteen, voi kansimies esimerkiksi  rantaan tai lai-
turiin ajettaessa osoittaa sormillaan lähestymisetäi-
syyttä (sormi per metri). Pari-kolme muuta sovittua 
merkkiä mahdollistaa jo tarpeellisen viestinnän.

Home. Veneet voidaan jakaa kahteen luokkaan: ne, 
joissa on hometta tai ne, joihin sitä on tulossa! Home 
tarrautuu kosteassa veneessä ensimmäsenä rasvai-
siin pintoihin kuten keittimen ja pentterin ympäris-
töön, vessaan, kattoon, vaikeasti käsiksi päästäviin 
koloihin ja nurkkiin, patjojen alustoihin ja yleensäkin 
sinne, missä ilmanvaihto ei toimi. 
Venetarvikeliikkeissä on myytävänä erilaisia ho-
meenpoistoon tarkoitettuja kemikaaleja. Paras vasta-
lääke homeelle on kuitenkin hyvä tuuletus. Patjastot 
kannattaa tuulettaa kerran-kaksi kesässä. Jos vene 
jää pidemmäksi aikaa itsekseen, patjat on hyvä kään-
tää kyljelleen.

Pahan hajun lähteitä veneessä ovat lähinnä läikky-
nyt dieselpolttoaine, veneen käymälä ja roska-asti-
assa kenties muhivat ruuantähteet. Hajut pystytään 
peittämään erilaisilla suihkeilla ja Wunderbaum-
tuoksurasioilla. Poppakonsteina on mainittu mm 
etikka, leivinpulveri, appelsiinin-/sitruunankuoret, 
grillihiili ja jopa maito. Haisevaan biojätepussiin voi 
kokeilla karkeata suolaa. Uskokoon ja kokeilkoon ken 
haluaa. 
On olemassa myös pesuaineita, joilla hajun syy voi-
daan pestä pois (mm Odorclean). Kunnon tuuletus 
on myös hyvä ratkaisu.

Eroon kitinästä ja narinasta pääsee koiranleukojen 
mukaan miehistöä vaihtamalla. :-)
Hermostuttava yöääni syntyy myös laiturissa, kun 
kiinnitysköydet hankautuvat edestakaisin klyyssis-
sään. Äänen saa lakkaamaan, kun köysi nostetaan 
pois klyyssistä tai kiedotaan sen ympärille hankaus-
kohtaan rätti.
Lepuuttajien hankautuminen oman ja naapurive-
neen välissä aiheuttaa joskus ikävää narinaa. Ongel-
maa ei ole, jos käytetään lepuuttajien suojasukkia. 
Tilapäisapuna voi kokeilla lepuuttajien kostuttamista 
astianpesuaineella. 

Tankatessa tuppaa toisinaan muutama tippa poltto-
ainetta roiskahtamaan täyttöaukon viereen kannelle. 
Tankkaa viimeiset litrat rauhallisesti ja pidä saatavilla 
rätti, jolla voi roiskeet heti pyyhkiä. Tiikkipintaisen 
täyttöaukon ympäristön voi ennen tankkausta kos-
tuttaa kevyesti. Vene kannattaa ajaa tankille siten, 
että täyttöaukko tulee laiturin puolelle. Tällöin ei 
tarvitse taituroida tankkauspistoolin ja letkun kanssa 
veneen puolelta toiselle.
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NiksipirkkojA veNeeseeN :-)
Näistä venekuntasi muistetaan :-) 

Haluatko jättää lähtemättömät muistijäljet vene-
kunnastasi? Tässä muutamia ohjeita, joita nou-
dattamalla erotut satamissa harmaasta massasta.

	 •	Lähesty	vauhdilla	satamaa,	kyllä	siellä	tilaa	on.	 
	 	 Kunnon	peräaaltosi	varmistavat,	että	tulosi	 
	 	 huomataan	-	tässä	tulee	mies,	joka	menee	eikä	 
	 	 meinaa!	Jos	nyt	joku	ennestään	laiturissa	ollut	 
	 	 keikutuksessa	tipahtaa	veteen	tai	kaataa	 
	 	 lautasensa	syliin	–	oma	vikansa.	Miksi	eivät	 
	 	 hankkineet	suurempaa	ja	tukevampaa	venettä? 
	 •	Älä	suotta	kerro	miehistöllesi,	miten	aiot	rantaan	 
	 	 mennä.	Tietämättömyys	pitää	valppaana	ja	 
	 	 vireänä.	Jos	nyt	käskyjä	annat,	anna	ne	 
	 	 huutamalla	ja	viime	tipassa.	Pari	kirousta	terästää	 
	 	 ihmeesti	miehistöäsi	eikä	rannallaolijoille	jää	 
	 	 epäselväksi,	kuka	on	veneen	päällikkö.
	 •	Valitse	laituripaikkasi	väljästi	siten,	ettei	aivan	 
	 	 iholle	tunge	muita.	Jos	tilaa	olisi	kahdelle	 
	 	 veneelle,	mene	vain	reippaasti	keskelle	väliä.	 
	 	 Satamamaksut	ovat	muutenkin	niin	kalliita	ja	 
	 	 tilahan	ei	maksa	mitään.
	 •	Kiinnitä	vene	rennosti	ja	löysästi,	ollaanhan	nyt	 
	 	 lomalla.	Jos	vene	sattuu	heilumaan	ja	kolhimaan	 
	 	 naapuriveneitä,	oppivatpahan	vastedes	 
	 	 käyttämään	lepuuttajia	paremmin.	Pari	kolhua	 
	 	 omassa	veneessä?	-vakuutusyhtiöthän	ovat	sitä	 
	 	 varten.
	 •	Satamaan	saapuvia	veneitä	tulee	avustaa.	Se	on	 
	 	 tarpeenkin,	koska	kaikenlaisia	urpoja	nykyisin	 
	 	 vesillä	näkeekin.	Huutele	ohjeita	veneesi	 
	 	 peräkannelta,	tulija	on	varmasti	kiitollinen	 
	 	 suorituksensa	arvostelustakin.	Etäavustamiselle	 
	 	 antaa	painavuutta	rennosti	kädessä	oleva	 
	 	 drinkkilasi.
	 •	Jätä	roskasi	reilusti	laiturille.	Pitäähän	sen- 
	 	 tasoisessa	satamassa,	jossa	suvaitset	vierailla,	 
	 	 olla	palkattua	henkilökuntaa	huolehtimaan	 
	 	 palveluista.
	 •	Reipas	ja	äänekäs	illanvietto	kuuluvat	 
	 	 luonnostaan	veneilyyn.	Vain	jäykät	ja	ahdas- 
	 	 mieliset	suomalaiset	valittavat	yöllä	metelistä.	 
	 	 He	voisivat	olla	pelkästään	kiitollisia,	kun	voivat	 
	 	 kuunella	ilmaiseksi	hyvää	musiikkia	ja	saavat	 
	 	 mallia	rennosta,	mannermaisesta	vene-elämästä.
	 •	Arvostele	kuuluvasti	satamaa	huonosta	 
	 	 palvelusta	ja	puutteellisesta	varustuksesta.	 
	 	 Eihän	täällä	ole	poreallastakaan!
	 •	Jätä	satamamaksu	maksamatta	aina	kun	 
	 	 mahdollista,	se	on	turha	kuluerä.	Eihän	sataman- 
	 	 pitäjälle	koitunut	mitään	kustannuksia,	oli	valmiit	 
	 	 laituritkin.	Ja	käviväthän	lapset	ostamassa	 
	 	 kioskista	jäätelöt!	Säästyvällä	rahallahan	voi	 
	 	 täydentää	vaikka	veneen	juomavarastoa.

Monasti	vesillä	huomataan,	että	jotakin	tärkeää	on	
unohtunut.	Ei	hätää	–	sukkahousuilla	ratkeaa	moni	
ongelma.	Edellytyksenä	toki	on,	ettei	pelkästään	
poikaporukassa	olla	liikkeellä.	On	myös	suositelta-
vaa,	ettei	niitä	riisuta	ko	tarkoituksiin	”suoraan	ajosta”	
vaan	käytetään	varalla	olevia,	puhtaita.

Loppuivatko	kahvinsuodattimet?	Kahvista	ei	tarvitse	
luopua,	sillä	sukkahousu	toimii	suodattimena	loista-
vasti.	Huuhtele	ja	käytä	toistamiseen.	

Hedelmät,	vihannekset	ja	juurekset	pysyvät	raikkai-
na	ilmavassa	säilytyspussissa.	Kun	käyttää	värillisiä	
sukkahousuja,	toimivat	ne	myös	somisteina	veneen	
pentterissä	roikkuessaan.

Oluet	ja	muut	virvoitusjuomat	saa	pidettyä	viileinä,	
kun	sukkaosiin	ladotaan	tölkit	ja	pullot	päällekkäin.	
Vyötärö	sidotaan	kiinni	ja	paketti	lasketaan	köydellä	
muutaman	metrin	syvyyteen.	Nyrkkisääntönä	40	
denierin	sukkahousut	kestävät	6-8	tölkkiä.

Jumbokokoiset	sukkahousut	ovat	omaperäinen	rat-
kaisu	lepuuttajien	suojana	ja	kitinänpoistoon.

Marja-	ja	sienimetsällä	sukkahousut	korvaavat	oivasti	
korin.	Toiseen	jalkaosaan	voi	kerätä	vaikkapa	kantta-
relleja	ja	toiseen	mustikoita.

Targakaareen	tms	ripustetut	sukkahousut	ovat	käte-
vä	säilytyspaikka	kännykälle,	jossa	se	on	heti	käyttö-
valmiina.

Kalastettaessa	kalat	voi	säilyttää	laidan	ulkopuolella	
roikkuvissa	sukkahousuissa,	näin	ei	vene	likaannu.	
Niissä	voidaan	saalis	myös	viedä	rantaan	perattavak-
si.	Näppärä	kalamies	voi	viritellä	verkkosukkahou-
suista	vähin	lisätarvikkein	pienen	rysän	tai	katiskan.

Sukkahousuista	kätevä	tee-se-itse-mies	värkkää	
helposti	oviaukkoon	hyttyssuojan	tai	vaimolle	uima-
lakin.

Totena	kerrotaan,	että	katkennut	laturinhihna	on	
korvattu	vahvalaatuisilla	sukkahousuilla?

Vene	8	/	2002	(Lean	ja	Joren	pentteri)
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Muistiinpanoja

Lisää luettavaa veneilystä kiinnostuneille: 

Matti Murto – Timo Utter: Moottoriveneilijän käsikirja
Adlard Coles Nautical: Suuri venekirja
Veneilijän merenkulkuoppi I, Saaristonavigointi  
(Kaj-Erk Löfgren)
Veneenkuljettaja  
(Suomen Purjehdus ja Veneily, www.spv.fi )
Hakkarainen – Jakobson – Juva: Vene kotina
Mysi Lahtinen: Hiuli hei, sanoi kokki
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Muistiinpanoja

Sähköposti: 
olli@saimaaboating.fi. 

Puh. 0440 654 976
www.saimaaboating.fi 

www.facebook.com/SaimaaBoating 



Tule tutustumaan
Bella-Veneet Oy:n
osastolle 6B49

VENEOSAKE - Edullisin tapa veneillä laadukkaasti!
670 ST

FALCON Volvo D3-200/DPF

9000 Diesel 260hv

703 Yanmar 3 YH4-E 40hv

Hinta 2013 alk.

5.950€
osake:

900€/vk
vuokra:

Hinta 2013 alk.

17.950€

osake:

1.450€/vk

vuokra:

Hinta 2013 alk.

5.500€
osake:

700€/vk
vuokra:

Hinta 2013 alk.

11.500€

osake:

1.200€/vk

vuokra:

www.saimaaboating.fi  |  www.facebook.com/saimaaboating

Merikarttojen  
hinnat 

laskivat
30 %!

Uudet hinnat astuivat  
voimaan vuoden 2013 alussa,  

kun Karttakeskus palasi  
merikarttojen kustantajaksi.

Uusi Tasku Loisto III
Tasku Loisto sinulle, joka kaipaat sähköistä navi-

gointia veneilyyn ja digitaalista 
karttaohjelmaa monipuoliseen 
ulkoilukäyttöön.

Uudessa Tasku Loisto III:ssa ohjel-
man toimintoja ja käyttöliittymää 
on parannettu entisestään. Tasku 
Loisto on myös aiempaa edulli-
sempi ja sen hintaan sisältyy koko 
Suomen maastokartat. Lisätietoja 
Tasku Loiston erinomaisesta kart-
tavalikoimasta ja toiminnoista: 
www.karttakauppa.fi/loisto.

Tasku Loisto III:en sisältyy: 
  koko Suomen maastokartat 
  yleiskartat Suomen maa-alueelta, merialueelta   
     Ahvenanmaa —Saaristomeri —Suomenlahti 
  pienimittakaavainen maailmankartta 
  yksi valinnainen, viralliseen merikartta-aineistoon  
     perustuva tarkka veneilykartta: A, B, C, D, E, F, G, J,  
      K, L, M, N, V, T, 481 tai 480

www.karttakauppa.fi

Android-versio  
Tasku Loistosta  
kevään aikana  
– seuraa ilmoit- 

teluamme! 

Mukana  
myös

maastokartat!
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