Katsastusinfo 2017-1
Muutoksia katsastusvaatimusten kohtaan "HÄTÄMERKINANTOVÄLINEET".
Uusittu otsikko "HÄTÄILMOITUSVÄLINEET/HÄTÄMERKINANTOVÄLINEET" painopisteen muuttuessa
elektronisiin välineisiin.
Hätäilmoitusvälineiden uudet katsastusvaatimukset perustuvat Rajavartiolaitoksen tekemään tutkimukseen
ja sen pohjalta tehtyyn ”APUA-Veneilijän hätäilmoitusopas” -suosituksiin. Opas julkistetaan VENE 17 näyttelyssä.
Käytännössä aikaisemmin vaaditut varusteet täyttävät jatkossakin katsastusvaatimukset, mutta nyt vene
voidaan katsastaa myös ilman, että siinä on pyrotekniikkaan pohjautuvia hätäilmoitusvälineitä, edellyttäen,
että veneessä on korvaavia varusteita.
Hätäilmoitusvälineitä vaaditaan seuraavasti:
1-luokka, vaihtoehto A:
VHF-DSC, kiinteästi asennettu, EPIRB (ota huomioon radiolupa, akun päiväys), matkapuhelin, säänkestävästi
suojattuna, 1kpl led-soihtu varaparistoineen, 2 kpl oranssisavuja
VAIHTOEHTOISESTI
1-luokka, vaihtoehto B:
VHF, kiinteästi asennettu (suositellaan DSC-toiminnolla), 4 kpl punaisia laskuvarjoraketteja, (valopistooli
korvaa enintään 2 laskuvarjorakettia), 4 kpl punasoihtuja tai 1kpl led-soihtu varaparistoineen ja 2 kpl
punasoihtuja, 2 kpl oranssisavuja
Suositellaan lisäksi: matkapuhelin, säänkestävästi suojattuna
2-luokka, vaihtoehto A:
VHF-DSC, kiinteästi asennettu, matkapuhelin, säänkestävästi suojattuna, 1kpl led-soihtu varaparistoineen
tai 4kpl punasoihtuja
Suositellaan lisäksi: EPIRB, 4 kpl punaisia laskuvarjoraketteja, 2 kpl oranssisavuja
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VAIHTOEHTOISESTI
2-luokka, vaihtoehto B: VHF, kiinteästi asennettu (suositellaan DSC-toiminnolla), 4 kpl punaisia
laskuvarjoraketteja (valopistooli korvaa enintään 2 laskuvarjorakettia), 4 kpl punasoihtuja, tai 1kpl ledsoihtu varaparistoineen ja 2 kpl punasoihtuja
Suositellaan lisäksi: matkapuhelin, säänkestävästi suojattuna, 2 kpl oranssisavuja
3-luokka, vaihtoehto A:
Matkapuhelin, säänkestävästi suojattuna, ulkosaaristossa suositellaan: kiinteästi asennettu VHF-DSC (ota
huomioon radiolupa), sekä 1kpl led-soihtu varaparistoineen (vaihtoehtoisesti 2 kpl punasoihtuja)
Suositellaan lisäksi: 2 kpl punaisia laskuvarjoraketteja sekä 2 kpl punasoihtuja
3-luokka, vaihtoehto B:
2 kpl punaisia laskuvarjoraketteja ja 2 kpl punasoihtuja (vaihtoehtoisesti led-soihtu varaparistoineen) tai 4
punasoihtuja, tai 2 kpl punasoihtuja ja 1 kpl LED-soihtu
Suositellaan lisäksi: matkapuhelin, säänkestävästi suojattuna ja VHF.
4-luokka:
Suositellaan: matkapuhelin, säänkestävästi suojattuna, ja saaristossa led-soihtu varaparistoineen tai 2 kpl
punasoihtuja
Vaihtoehdoissa 1B, 2B ja 3B pyroteknisten hätäilmoitusvälineiden kelpoisuusajan tulee olla valmistajan
merkinnän mukaan voimassa katsastushetkellä.

KATSASTAJAN KÄSIKIRJA 2017
SPV:n Veneilyturvallisuustoiminnossa olemme kiinnittäneet huomiota siihen, että katsastajilla on usein
vanhentuneita käsikirjoja. Olemme päättäneet toimittaa kaikille SPV:n katsastajille vuoden 2017
"Katsastajan käsikirja 2017" seuran katsastusmateriaalitilauksen mukana (kursseilla käyneet ovat sen jo
saaneet). Kappalemäärän nousu mahdollistaa painotalon käytön, jolloin yksikköhinta on laskenut ja
voimme toimitta käsikirjat hintaan € 5,-/kpl.
Ilmoittakaa ystävällisesti materiaalitilauksen yhteydessä kappalemäärät suomenkielisille ja ruotsinkielisille
käsikirjoille jotta kaikki katsastajanne saavat haluamansa version.

VENEILYTURVALLISUUS-SPV FACEBOOK-RYHMÄ
Suomen purjehdus ja veneilyn veneilyturvallisuustoiminto on avannut uuden keskustelu- ja
viestintäkanavan katsastajille. Ryhmässä keskustellaan ajankohtaisista veneilyturvallisuuteen ja veneiden
katsastukseen liittyvistä asioista. Liity mukaan, meidät löytää osoitteesta
https://www.facebook.com/groups/veneilyturvallisuus/
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