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KATSASTUSINFO 2016-2

Pyydämme seurojen katsastusvastaavia huolehtimaan siitä, että tämä katsastusinfo
tavoittaa kaikki seuran aktiiviset katsastajat.
LED-hätämerkinantoväline
Katsastuksessa pyroteknisen käsisoihdun korvaava LED-hätämerkinantoväline on oltava
kaupallisesti valmistettava, veneilykäyttöön tarkoitettu hätämerkinantoväline. Katsastaja voi pyytää
veneenomistajaa esittämään asiakirjaa LED-hätämerkinantovälineen valmistajalta, jossa mainitaan
soveltuvuudesta huvivenekäyttöön. Laitteen on oltava vesitiivis. Toistaiseksi näille ei kuitenkaan
ole mitään standardia tai hyväksyntämenettelyä.

Vanhentuneiden pyroteknisten hätämerkinantovälineiden hävittäminen
Vaivattomimmin vanhentuneista pyroteknisistä soihduista pääsee eroon viemällä ne
veneilyliikkeeseen uusia ostaessaan. Suuri osa maahantuojista on sitoutunut ottamaan vastaan
vanhentunutta materiaalia saman verran kuin asiakas ostaa uutta. Asiasta kannattaa kuitenkin
sopia etukäteen yrityksen/toimipisteen kanssa. Mikäli liikkeellä ei ole mahdollisuutta ottaa vastaan
vanhentuneita soihtuja, voi soihdut toimittaa Rajavartiolaitoksen tai Poliisin kautta hävitettäväksi.
Asiasta tulee sopia etukäteen. Hätämerkinantovälineitä ja muita räjähteitä ei saa itse kuljettaa vaan
niiden noudosta tulee aina sopia paikallisen poliisin kanssa. Pyroteknisiä laitteita ei saa lähettää
normaalina postipakettina. Jos veneilyseurassa tai vastaavassa yhteisössä järjestetään
turvallisuustapahtuma, voi Poliisi tai Rajavartiolaitos kerätä vanhentuneet hätäraketit ja soihdut
tilaisuuden yhteydessä. Tästä tulee sopia etukäteen.
HUOM. TÄRKEÄÄ
Vuoden 2016 alusta on voimassa ainoastaan valmistajien myöntämät kelpoisuusajat
pyroteknisissä tuotteissa. Kelpoisuusaika on voimassa kuitenkin aina vuoden loppuun asti.

Katsastustarra
Pyynnöstä kertaamme vielä katsastustarran oikean sijoituksen veneessä. Tarran paikka on
paapuurin (vasemman) kyljen puolella ohjaamon tai kajuutan kyljessä, hyvin nähtävissä veneen
kulkiessa ja laiturissa.
Veneen katsastus on omistajan/haltijan/edustajan kannalta suoritettu, kun tarran on kiinnitetty
oikeaan paikkaan, katsastaja on tehnyt huomautukset/merkinnät/allekirjoituksen pöytäkirjaan sekä
allekirjoittanut ja venetodistuksen.
Seuran kannalta katsastus on suoritettu, kun tiedot katsastuksesta on viety liiton
katsastusrekisteriin.
Muun kuin oman seuran katsastajan tekemästä katsastuksesta on veneen omistaja/haltija
velvollinen ilmoittamaan oman seuransa katsastusvastaavalle, joka rekisteröi katsastuksen Suuliin.
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Katsastajan huomioliivit
Katsastusjärjestelmän mukaisia katsastajan huomioliivejä on saatavilla toimistolta. Kokojen
vaihtoehtoina ovat L-XL-XXL. Selässä on painatus Katsastaja SPV – Besiktare SBF ja liivien hinta
on 15€/kpl. Tilaukset toimisto@spv.fi

Suuli
Suoritetut katsastukset merkitään uuteen rekisterijärjestelmään, Suuliin. Vanha rekisterijärjestelmä
on nyt poistunut kokonaan käytöstä. Seuran katsastajat ja katsastuspäälliköt rekisteröivät suoritetut
katsastukset omia tunnuksiaan käyttäen. Tarvittavat käyttöoikeudet lisätään seuran toimesta. Uusi
sähköinen katsastuslomake on käytettävissä ja katsastus voidaan suorittaa joko sähköisesti tai
perinteisellä paperilomakkeella.

Katsastuksen merkitseminen Suuliin
-

Hae rekisteristä katsastettavat veneet. Venetyypin kohdalta pääset kyseisen veneen
tietoihin.
Tässä vaiheessa valitaan kirjataanko katsastus sähköisellä lomakkeella vai
paperilomakkeella.
Täytä lomakkeen kentät ja mikäli katsastus on suoritettu loppuun, merkitse katsastus
valmiiksi.
Sähköisellä lomakkeella ei voi katsastaa toisen seuran veneitä, vaan siinä tapauksessa
toimitetaan täytetty paperilomake katsastetun veneen seuraan ja katsastus kirjataan siellä
järjestelmään katsastusvastaavan toimesta.
Seuran rekisteristä haetaan katsastettavat veneet. Veneen tiedot saadaan näkyville
kun klikataan kyseisen veneen sinisellä kirjoitettua venetyyppiä.

SUOMEN PURJEHDUS JA VENEILY

Veneen tietojen kohdalla valitaan suoritetaanko katsastus sähköisellä vai paperilomakkeella.

Sähköiseen katsastuslomakkeeseen täytetään kaikki tiedot ja merkitään valmiiksi.

Paperilomakkeella tehty katsastus merkitään samoin valmiiksi.
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