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Espoon Merenkulkijat ry

KATSASTUKSET NOKKALAN VENESATAMASSA 2021
Suomen Purjehdus ja Veneily ry:n alaisten seurojen veneet katsastetaan vuosittain SPV:n määräysten ja ohjeiden
mukaisesti.
Seuramme satamasta paikan saaneet seuroihin kuulumattomat veneet tarkastetaan samoilla kriteereillä. Mikäli venettä ei
katsasteta EM:n katsastajan toimesta, on katsastuspöytäkirjan tai venetodistuksen kopio toimitettava katsastuspäällikölle.
Veneet on katsastettava 30.6.2020 mennessä, mikä on myös HUOM! vuoden 2020 katsastuksen viimeinen
voimassaolopäivä.
Veneiden pohjia, potkureita ja ohjauslaitteistoja ei enää ilman eri pyyntöä tarkasteta talvitelakoinnin aikana. Veneen
omistajan on itse huolehdittava siitä, että veneen runkokatsastus on sen ollessa ajankohtainen suoritettu ennen veneen
veteen laskua. Runkokatsastuksen ajankohtaisuuden tarkastamisesta muistutetaan mm. venepaikkahakemuksen
yhteydessä.
Katsastusviikko on vko 23 ja katsastusillat ma – to / 7.-10.6.2021 klo 18:00 – 20:00, jolloin seuramme katsastajat ovat
satamassa, päivystävät laitureilla ja suorittavat veneiden katsastuksia vallitsevien koronarajoitusten puitteissa,
koronaturvallisesti.
Jos koronarajoitukset jostakin syystä tiukkenisivat ja katsastuksia ei päästäisi tekemään katsastusviikolla, niin silloin
jokainen veneenomistaja on velvollinen suorittamaan katsastuksen itse omakatsastuksena.
Mahdollisessa omakatsastustilanteessa täytetyt katsastuslomakkeet toimitetaan 30.6.2021 mennessä kirjekuoressa
seuran Majan postilaatikkoon. Kirjekuoressa oltava mainittuna veneenomistajan ja veneen nimi, sekä laituripaikan
tiedot.
HUOM! omakatsastus sallitaan vain, jos perinteistä katsastajan tekemää katsastusta ei ole mahdollista suorittaa
koronaturvallisesti, tai vallitsevat koronarajoitukset eivät mahdollista katsastajan tekemää katsastusta.
Myöhästyneestä katsastuksesta, mikäli asiasta ei ole sovittu katsastuspäällikön kanssa, tai katsastamatta jättämisestä
seuraa vuosikokouksen päättämät sanktiot. Katsastamatonta- (ja) tai vakuuttamatonta venettä ei saa pitää
satamassamme!
VUODEN 2021 KATSASTUKSEN TEEMAT
Veneen sähköjärjestelmät
Veneen kytkentäkaavioiden laatiminen ja ajan tasalle saattaminen, kts lisätietoja. Espoon Merenkulkijoiden www – sivuilta
katsastus osiosta - Katsastus info 1/2021, 2/2021 (toistaiseksi voimassa oleva siirtymäaika).
Veneiden kiinnitysvarusteet
Viime kaudella satamassamme tapahtui muutama ikävä vauriotilanne, kun veneen kiinnitys petti. Siksi nyt ennen
veneilykauden alkua olisikin hyvä aika tarkastaa veneen kiinnitysvarusteet ja päivittää kuluneet, tai alimittaiset varusteet
vastaamaan veneen ja satamassamme vallitsevien olosuhteiden vaatimuksia.
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Seuran satamavastaavat huomioivat veneiden kiinnitykset ja ottavat tarvittaessa henkilökohtaisesti yhteyttä veneen
omistajaan, mikäli varusteiden ei katsota olevan riittävät.
Huomioi ainakin nämä asiat kiinnitysvarusteissa:
-

Kiinnitysköydet, karabiinihaat ja poijukoukut vastaamaan veneen kokoa, niin että ne kestävät varmasti satamassa
myrskyiselläkin säällä vallitsevissa olosuhteissa.
Asianmukaisissa poijuhaassa/poijukoukussa tuotteen valmistaja on ilmoittanut tuotteelle murtolujuuden, ja
tämän lujuuden on oltava riittävä veneen kokoon nähden. Jos tuotteen kestävyyttä ei ole ilmoitettu, niin sitä ei
ole todennäköisesti tarkoitettu kuin väliaikaiseen kiinnitykseen hyvissä olosuhteissa. Poijuhaan kanssa on
huomioitava myös huolellinen käyttö, sillä poijuhaka voi jäädä helposti poijun aisassa epäsuoraan asentoon, ja
tällöin paraskaan haka ei kestä kuin murto-osan ilmoitetusta vetolujuudesta.

-

Kiinnitysköysien kumijoustimet tai vastaavat ominaisuudet omaavat köydet (säästävät venettä ja laituria)

Laitasuojat Veneen koko huomioiden, laitasuojia tulisi olla 4-6 kappaletta. Laitasuojien pitää olla riittävän suuria.
Katsastussäännöt kohta 4 VENEVARUSTEET löytyy tarkemmat tiedot esimerkiksi kiinnitysköysien mitoituksesta
Katsastussäännöt.docx (spv.fi)
Turvavarusteet
Kiinnittäkää erityistä huomiota määräyksiin ilmatäytteisistä pelastusliiveistä (paukkuliivit on tarkastettava vuosittain
maahantuojan ohjeiden mukaisesti ja tarkastusmerkittävä), palonsammuttimista ja hätämerkinantovälineistä. Uusitut
määräykset hätämerkinantovälineistä mahdollistavat valinnan omien käyttöolosuhteiden mukaisesti.
HUOM! Vene minkä turvavarusteissa on puutteita ei läpäise katsastusta ja katsastus voidaan suorittaa loppuun vasta
kun turvavarusteet ovat kunnossa.
Suositukset korona-ajalle - spv.fi
SPV katasastus ohjeet
Katsastuksien tekeminen koronarajoitusten aikana keväällä 2021
Toimivaltaisten viranomaisten antamia kansallisia tai alueellisia määräyksiä, ohjeita ja suosituksia noudatetaan aina myös
katsastustilanteissa.. Jos edellä mainittujen puitteissa on ylipäänsä mahdollista suorittaa katsastuksia, toimitaan
seuraavasti.
•

Katsastuksia ei järjestetä yhteistilaisuuksina, vaan veneilijä ja katsastaja sopivat katsastusajan kahdenvälisesti
seuran järjestämällä menettelytavalla niin, että katsastustilaisuuteen osallistuu mahdollisimman vähän henkilöitä,
mieluiten vain katsastaja ja veneilijä.

•

Katsastustilanteeseen ei kukaan osallistu oireisena.

•

Kaikissa katsastustilanteissa kaikki osallistujat käyttävät kasvomaskia, huolehtivat käsihygieniasta ja pitävät
suositeltuja etäisyyksiä.

•

Tavoitellaan sitä, etteivät veneilijä ja katsastaja ole samassa tilassa yhtä aikaa ollenkaan eivätkä kohtaa toisiaan
ovilla, portaikoissa tai muissa vastaavissa paikoissa.

•

Tarvittavat paperit voidaan toimittaa katsastajan ja veneilijän välillä tilanteessa sovittavalla
tarkoituksenmukaisella tavalla henkilöitä kohtaamatta.
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•

Katsastaja ja veneilijä voivat tarvittaessa keskustella matkapuhelimien avulla.

•

Käsien desinfioimisesta tai pesusta ennen ja jälkeen katsastustapahtuman tulee pitää huolta.

•

Katsastustapahtuman yhteydessä ei käytetä seuran tai muitakaan katsastuspaikan yhteisiä tiloja eikä
saniteettitiloja.

Runkokatsastukset osana peruskatsastusta
•

Runkokatsastus voidaan yleisten ohjeistusten puitteissa toteuttaa turvallisesti ja ilman tarpeettomia kohtaamisia.

•

Katsastaja voi tarkastaa veneen rungon vedenalaisen osan veneilijän luvalla ilman, että veneilijä itse edes on
paikalla. Jos veneilijä on paikalla, on huolehdittava riittävistä turvaväleistä, olipa vene sitten sisä- tai ulkotiloissa.

•

Runkokatsastukseen kuuluva sisätilojen tarkastus voidaan tehdä siten, että veneilijää pyydetään etukäteen
avaamaan luukut ja huolehtimaan esteettömästä pääsystä tarkastettaviin kohteisiin. Veneilijä tekee nämä vaiheet
luonnollisesti kasvomaski päässään ja käsineet kädessään. Tämän jälkeen veneilijä poistuu veneestä ja katsastaja
voi siirtyä tarkastamaan sisätiloja. Katsastaja käyttää myös kasvomaskia ja käsineitä.

•

Jos katsastustapahtumia on peräkkäin, on pidettävä huolta siitä, etteivät eri katsastuksiin osallistuvat henkilöt
kohtaa toisiaan. Mahdollisuuksien mukaan sama katsastaja ei tee useampia katsastuksia samana päivänä.

Vesillä tapahtuva vuosikatsastus tai peruskatsastuksen loppuun saattaminen
•

Vuosikatsastukset pyritään mahdollisuuksien mukaan järjestämään niin, että katsastaja hoitaa katsastuksen
veneessä. Näin toimitaan viranomaisten antamien alueellisten ohjeistuksien puitteissa ja noudattamalla kaikkia
turvallisuuskäytäntöjä. Venekerho määrittelee itse tarkemmat omaan toimintaympäristöönsä sopivat ohjeet
tilanteen mukaan.

•

Katsastustilanteessa on luonnollisesti mukana mahdollisimman vähän ihmisiä, jotka kaikki käyttävät maskeja ja
kertakäyttökäsineitä sekä huolehtivat vähintään 2m etäisyyksistä eivätkä ole veneen sisätiloissa yhtä aikaa.
Katsastaja vaihtaa kertakäyttökäsineet siirtyessään toiseen veneeseen.

•

Veneilijä valmistelee veneensä katsastusta varten ottamalla valmiiksi esille vuosikatsastuksessa tarkastettavat
turvallisuus-, merenkulku- ja venevarusteet sekä rekisteritodistuksen, tarvittavat luvat ja katsastusdokumentit.
Näin katsastus saadaan tehtyä nopeasti ja välttäen tarpeettomia kohtaamisia.

•

Mikäli katsastajan on tarpeen neuvoa veneilijää, sen voi tehdä ulkona ja etäisyyttä pitäen tai myös puhelimitse.

•

Tilanteen niin vaatiessa on myös mahdollista sopia omakatsastuksen tai videokatsastuksen tekemisestä.

•

Katsastukset merkitään kuitenkin Suuliin tavalliseen tapaan riippumatta siitä, kuinka katsastus on käytännössä
toteutettu

