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Mistä muutoksessa on kyse?

 Kokonaisturvallisuus parantuu

 Parempi paloturvallisuus 
- ei räjähdysaineita veneessä

 Parempi henkilöturvallisuus 
- pyrotekniikan turvallista käyttöä vaikea harjoitella

 Hätätilanteen turvallisuudesta tinkimättä 
- vaihtoehtoja, varmuutta

 Suositaan välineitä, joita veneilijät muutenkin käyttävät 
- ja osaavat käyttää

 Käytetään nykyaikaisia välineitä

 Millä vesialueella liikut – soveltuvimmat välineet

 Taustalla tilastot, selvitykset, testit ja viranomaisyhteistyö

 Avun pyytäminen – paikantaminen – kommunikointi



Mikä muuttuu?
Avomerialue (luokka 1)

 VHF-radiopuhelin (kiinteästi 

asennettu)

 neljä punaista 

laskuvarjorakettia

 neljä punasoihtua 

tai 

led-soihtu ja kaksi 

punasoihtua 

 kaksi oranssisavua 

 DSC-toiminnolla varustettu 

VHF-radiopuhelin (kiinteästi 

asennettu)

 EPIRB-hätälähetin (lupa!)

 säänkestävästi suojattu 

matkapuhelin

 led-soihtu

 kaksi oranssisavua



Mikä muuttuu?
Rannikkoalue (luokka 2)

 VHF-radiopuhelin (kiinteästi 

asennettu)

 neljä punaista 

laskuvarjorakettia

 neljä punasoihtua 

tai 

led-soihtu ja kaksi 

punasoihtua 

 DSC-toiminnolla varustettu 

VHF-radiopuhelin (kiinteästi 

asennettu)

 säänkestävästi suojattu 

matkapuhelin

 led-soihtu



Mikä muuttuu?
Saaristoalue ja suuret järvet (luokka 3)

 kaksi punaista 
laskuvarjorakettia ja kaksi 
punasoihtua 

tai

 kaksi punaista 
laskuvarjorakettia ja led-
soihtu

tai

 neljä punasoihtua 

tai 

 kaksi punasoihtua ja led-
soihtu

 säänkestävästi suojattu 
matkapuhelin

 led-soihtu tai kaksi 
punasoihtua

ulkosaaristossa suositellaan

 DSC-toiminnolla varustettu 
VHF-radiopuhelin (kiinteästi 
asennettu)



Mikä muuttuu?
Suojaisat vesialueet (luokka 4)

suositellaan

 kaksi punasoihtua 

tai 

 led-soihtu

suositellaan

 säänkestävästi suojattu 

matkapuhelin

suositellaan saaristossa

 kaksi punasoihtua

tai 

 led-soihtu



Kysymyksiä ja vastauksia

 Mikä ei muutu?

 Vanha vaihtoehto säilyy sellaisenaan rinnalla

 Mikä led-soihtu kelpaa?

 Standardia ei ole – vielä

 Valmistajan erityisesti veneilykäyttöön valmistama, 
vesitiivis ja hätämerkinantoon tarkoitettu led-laite

 Standardin valmistuessa vaatimus muuttuu

 Laitteissa on eroja – minkä varaan laitat pelastumisesi?

 Muita kysymyksiä?



SPV:n katsastusjärjestelmä

 Katsastustoiminta on yksi Suomen Purjehdus ja Veneily ry:n, 
suomalaisten pursi- ja veneilyseurojen etujärjestön, arvostetuimmista 
palveluista. 

 Liitto ylläpitää ja kehittää katsastusjärjestelmää sekä vastaa 
katsastajien koulutuksesta. 

 Koulutetut katsastajat edistävät veneilyturvallisuutta ohjaamalla ja 
opastamalla muun muassa veneiden hoidossa ja varustamisessa. 

 Näin jokainen veneilijä veneilee turvallisesti yhdessä nauttien. 

 Ainoastaan katsastetun veneen omistajalla on SPV:n jäsenseuran lipun 
käyttöoikeus. 

 Lisäksi katsastetun veneen tunnistaa katsastustarrasta.

 Lisätietoa SPV:n katsastuksesta: www.spv.fi/katsastus


