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KATSASTAJAN KÄSIKIRJA UUDISTETTU 

Katsastajan käsikirjaa on uudistettu vuoden aikana ulkoasultaan selkeämmäksi ja luettavammaksi. Kirjaan 

on lisätty mm. taulukoita, jotta katsastustilanteessa on helpompi tarkistaa katsastusvaatimuksia. Lisäksi 

tekstejä on muokattu paremmin ajan henkeä kuvaaviksi ja samalla selventämään vaatimusten ja 

suositusten välisiä eroja, turhien tulkintojen välttämiseksi.  

 

KATSASTUKSEN MYYNTITUOTTEET JA HINNAT 
  
Katsastukseen liittyviä materiaaleja on myytävänä seuraavasti:  
 

Tuote hinta/kpl 

Katsastuspöytäkirja    0,80€ 
Venetodistus        1,80€ 
Katsastustarra 2019 0,60€ 
Katsastajan käsikirja 5,00€ 
Katsastussalkku   22,00€ 
Katsastusliivi   L / XL / XXL       15,00€ 
Katsastajan Viiri 25,00€ 

                 
Veneilijän lippukirja (2019) on myös päivitetty. Tarkempia tietoja voi kysellä liiton toimistolta.  

 

KEVÄÄN KATSASTAJAKURSSIT TÄYTTYVÄT HYVÄÄ VAUHTIA  

Seuraaville kevään kursseille löytyy vielä tilaa:  

Katsastajan uusijakurssi (Espoo 10.3.2019)  

Katsastajan peruskurssi (Kotka 16.-17.3.2019) 

Katsastajan uusijakurssi (Kotka 17.3.2019) 

Besiktnings grundkurs (Helsingfors 23.-24.3.2019)  

Katsastajan uusijakurssi (Espoo 23.3.2019)  

Besiktnings kompletteringskurs (Helsingfors 24.3.2019)  

Lisää tietoa katsastuksesta löytyy täältä https://spv.fi/teema/seurat-katsastus/  

 

 

https://spv.fi/events/katsastajan-uusijakurssi-espoo-10-3-2019/
https://spv.fi/events/besiktnings-grundkurs-helsingfors-23-24-3-2019-2/
https://spv.fi/events/katsastajan-uusijakurssi-espoo-23-3-2019-2/
https://spv.fi/events/besiktnings-kompletteringskurs-helsingfors-24-3-2019-2/
https://spv.fi/teema/seurat-katsastus/


 
 

KATSASTUKSEN SUORITUKSESTA 

Katsastusprosessi tulisi suorittaa samalla ”tekniikalla” loppuun asti. Eli jos runkokatsastus on aloitettu 

paperilla, tulisi myös vuosikatsastus tehdä katsastuslomakkeella. Vastaavasti sähköinen katsastus tulisi 

suorittaa alusta loppuun sähköisesti.  

Rekisterinumeron merkitseminen Suuliin: rekisterinumero merkitään Suuliin yhteen kirjoitettuna esim. 

A12345 ilman välilyöntiä tai väliviivaa.  

 

VENEILYTURVALLISUUSPÄIVÄ  

Tämän vuoden veneilyturvallisuuspäivä järjestetään tänä vuonna lokakuussa, tarkemmin 26.10. Merkitse 

ajankohta jo kalenteriisi.  

VUODEN 2019 KATSASTUKSEN TEEMANA ILMATÄYTTEISET PELASTUSLIIVIT 

Tämän vuoden katsastuksen yhdeksi teemaksi on nostettu ilmatäytteiset pelastusliivit (l. paukkuliivit). Liivit 

tulee huoltaa vuosittain (valmistajan ohjeita noudattaen) ja tehdystä huollosta tulee olla merkintä liiveissä. 

Ilmatäytteisten pelastusliivien mukana täytyy olla varaosasarja jokaista liiviä kohti. Ilman huoltomerkintää 

tai varaosasarjaa olevaa ilmatäytteistä pelastusliiviä ei hyväksytä katsastuksessa.  

Joissakin liiveissä on havaittu, että kaasusäiliö kiertyy aikaa myöten auki itsekseen. Pelastusliivit tulee 

tarkastaa säännöllisesti ja varmistaa, että kaasusäiliö on kunnolla kiinni (jotta liivit myös täyttyvät ilmalla 

tarpeen tullen). Lisäksi on myös tarkastettava, että liivit eivät vuoda (täytetään liivit ilmalla). 

  
TULE HARJOITTELEMAAN HÄTÄMERKINANTOA! 
  
Vapaaehtoiset meripelastajat järjestävät kevättalvella hätämerkinantoharjoituksia eri puolilla maata. 
Tilaisuuksissa veneilijät voivat harjoitella turvallisesti hätämerkinantovälineiden käyttöä. 
  
Harjoituksissa käytettävät välineet ovat punaiset laskuvarjoraketit, käsisoihdut sekä oranssit merkkisavut. 
Jokainen ampuja käyttää omia hätämerkinantovälineitään, joiden päiväysleiman tulee olla vuodelta 2012 
tai sitä uudempi. Ennen harjoitusta välineet tarkistetaan ja ampujille annetaan käyttökoulutus. 
  
Hätämerkinantoharjoitukset 2019: 
  
2.3. klo 11-15 Matosaaren meripelastusasema, Matosaarentie 22, Helsinki 
Järjestäjä: Helsingin Meripelastusyhdistys 
Välineet: punaiset laskuvarjoraketit, käsisoihdut, oranssit merkkisavut, punaiset valopistoolin 
laskuvarjolliset ammukset, kynäraketit 
Ikäraja: 18 vuotta 
Muuta: paikalle voi jättää vanhoja hätämerkinantovälineitä hävitettäväksi 
Osallistumismaksu: Meripelastusseuran jäsenille ilmainen, muille 35 € / perhekunta. 
Ilmoittautuminen: www.meripelastus.fi/helsinki 
Lisätiedot: Helsingin Meripelastusyhdistys, puh. 050 571 3940 
Erityistä: Paikalla myös mahdollista harjoitella alkusammutusta. 
  
 

http://www.meripelastus.fi/helsinki


 
 
3.3. klo 10-13 Rauman Purjehdusseuran paviljonki, Kuuskarin saari, Rauma 
Järjestäjä: Rauman Meripelastusyhdistys (yhteistyössä Rauman Purjehdusseura, Satakunnan pelastuslaitos 
ja Rauman Moottorivenekerho) 
Välineet: punaiset laskuvarjoraketit, käsisoihdut, oranssit merkkisavut 
Ikäraja: 18 vuotta 
Muuta: paikalle voi jättää vanhoja hätämerkinantovälineitä hävitettäväksi 
Osallistumismaksu: 5€ / ampuja (Trossi-jäsenille ilmainen) 
Ilmoittautuminen ja lisätiedot: Ilmoittautumisohjeet yhdistyksen facebook/nettisivuilla helmikuusta alkaen 
(ennakkoilmoituksella varmistaa ammuntamahdollisuuden, koska aikaa on rajallisesti). 
  
10.3 klo 15-18 Lappeenrannan Linnoitusniemi, Lappeenranta 
Järjestäjä: Etelä-Saimaan yhdistys ja Lappeenrannan moottoriveneseura 
Välineet: punaiset laskuvarjoraketit, käsisoihdut, oranssit merkkisavut 
Ikäraja: 18 vuotta 
Muuta: paikalle voi jättää vanhoja hätämerkinantovälineitä hävitettäväksi 
Ilmoittautuminen: Ilmoittautuminen tapahtuu paikan päällä. Jokainen ampuja on paikalla omalla 
vastuullaan (oma tapaturmavakuutus oleellinen). 
Lisätiedot: Elias Altarriba, elias.altarriba@gmail.com, puh. 050 352 1789. 
 

TROSSIJÄSENYYS ETUHINTAAN 

Trossin vuosimaksu SPV:n jäsenille 70 euroa (normaalisti 80 euroa). Etu sisältää jäsenen valitseman meri- 

tai järvipelastusyhdistyksen jäsenmaksun. Alennusta ei voi yhdistää muihin mahdollisiin Trossi-

jäsenpalvelusta myönnettäviin alennuksiin. 

Trossi-palveluun kuuluu veneen yllättäen rikkoutuessa vesillä hinaus lähimpään satamaan, mihin on 

saatavissa korjauspalveluja sekä tarvittaessa apua korjaajan ja veneen väliaikaisen säilytyspaikan 

hankkimisessa. Jäsen saa vastaavan palvelun Ahvenanmaalla, Ruotsissa, Norjassa ja Tanskassa (vain 

rajatulla alueella). 

Trossi voidaan myöntää EU:n huvivenedirektiivin määrittelemälle huviveneelle (pituus 2,5 m – 24 m) ja se 

edellyttää aina Meripelastusseuran jäsenyhdistyksen henkilöjäsenyyttä. Trossia ei voida myöntää 

kaupallisessa käytössä olevalle veneelle. 

 

KATSASTAJAJIEN FACEBOOK-RYHMÄ 

Liity mukaan katsastajien Facebook-ryhmään keskustelemaan ajankohtaisista veneilyturvallisuuteen 

liittyvistä teemoista. https://www.facebook.com/groups/veneilyturvallisuus/ 

 

 

mailto:elias.altarriba@gmail.com
https://www.facebook.com/groups/veneilyturvallisuus/

