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Venematkaa harkittaessa… 

 
Perusolemus 

 
Pitkän venematkan perusolemus on siinä,  
että lyhyen ajan sisällä venettä käytetään  

useata normaalia veneilykautta vastaava määrä. 

 

Tämä asia on huomioitava kaikkien asioiden suhteen. Se heijastuu veneen toimintaan 
ja kestävyyteen, kustannuksiin ja ennen kaikkea miehistön suorituskykyyn. Jos veneen 
vuotuinen normaali käyttömäärä on vaikkapa 50 tuntia, saavutetaan tämä jo ennen 
kuin Ruotsin saaristo on sivuutettu.  
Veneen tulee olla sellaisessa kunnossa ja huoltotilassa, että usean kesän ajomäärä voi-
daan ajaa loman aikana. Talouden tulee kestää matkasta seuraavat käyttökustannukset. 
Mutta ennen kaikkea tulee henkilöstön olla motivoitunut ja tavoitteen taakse sitoutu-
nutta, että matka myös toteutuu. 
Pitkä venematka ei ole sankarillista (eikä raukkamaista) meren tai sääolojen uhmaa-
mista. Sen suorittaminen ei myöskään kuvasta tekijänsä muista poikkeavaa varalli-
suutta tai veneen poikkeuksellisen hienoa laatua tai varustelua.  
Kyseessä ei ole yleisölaji, sivulliset eivät kannusta eikä kunta anna tonttia palkaksi. 
Kaikki, minkä matkaveneilyllä voi saavuttaa, saadaan henkilökohtaisena kokemukse-
na ja onnistumisen ilona tavalla, jota vain itse voi arvostaa. Jos oma arvostus puuttuu, 
ei laji ole sinua varten. 

Matkakohteen valinta 
Kohde on usein veneilykohde, joka halutaan kokea omalla veneellä. Se on kaukana jo-
ten sinne pääsemiseksi on tehtävä pitkä venematka sekä meno-, että paluumarssin 
muodossa. Perillä olo tuottaa mahdollisuuden kokea veneily kotioloista poikkeavassa 
ympäristössä, tutustua uusiin paikkoihin tai vierailla kiinnostavissa kohteissa.  
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Meno- ja paluumarssi ovat matkan vaativimmat ja eniten sitoutumista vaativat osuu-
det. Kohdealueella liikutaan ja lomaillaan normaalilla tavalla.   
 
Pitkän venematkan tarkoitus voi myös olla pelkkä haasteellinen kulku määränpäähän, 
jossa käymisellä ei välttämättä ole suurta merkitystä. Tässä tapauksessa venematkan 
tavoite eivät ole tapahtumat perillä vaan onnistuminen matkan teossa sinne. Olipa 
matkan tavoitteena kumpi hyvänsä, pääsee perille yleensä sekä nopeammin, helpom-
min, että halvemmalla jollain muulla kulkuneuvolla kuin veneellä.  
 
Jos määränpäätä ei ole, on matkoilla kuitenkin tapana typistyä. Pieni itsensä kirittämi-
nen voi olla eduksi, sillä välillä on väistämättä hetkiä, jolloin ei ole kivaa. Moni on 
toisaalta myös luhistunut raudanlujan “täytyy -tavoitteen” edessä. 

Millaisella miehistöllä? 
Mikä on miehistön minimikoko ja pätevyys? Voiko mukaan ottaa matkustajia, lapsia, 
sellaisia, jotka eivät osaa ajaa venettä? Ehdotonta vastausta kysymykseen ei ole.  
Pitkiä matkoja on tehty suurilla porukoilla ja yksin. Yleinen miehistön kokoonpano on 
perhe tai pariskunta, mutta lukuisia muita kombinaatioita on tavattu sekä onnistunei-
den, että niiden muiden joukosta.  
Usean viikon asuminen yhdessä ahtaissa oloissa kysyy ihmisiltä eniten kestävyyttä. 
Tämän asian tulee olla kunnossa, sillä asia tuskin paranee matkan aikana. Se, miksi 
asia onnistuu, ei ole yksiselitteinen ja onnistunut lopputulos voidaan saavuttaa useasta 
eri lähtökohdasta. Avioliitto ei muodosta immuniteettia epäonnistumiselle. 
Yleinen miehistön kokoonpano on perhe tai pariskunta, mutta lukuisia muita kombi-
naatioita on tavattu sekä onnistuneiden, että niiden muiden joukosta. Oleellisinta on 
osallistujien halu ottaa osaa matkaan eikä niinkään itse kunkin mahdollinen panos 
matkan suorituksessa. Ylimääräistä miehistöä ei tarvita kannelle tai kannen alle sen 
vuoksi, että ollaan vierailla vesillä. Oman miehistön kesken tulee asioiden sujua mat-
kalla kuten kotonakin. 

Yksin 
Yksin veneilevän vastaava haaste on tulla toimeen itsensä kanssa. Vaikka fyysinen 
suoritus onnistuukin, ei aina ole varmaa, että yksinäinen ihminen hallitsee yksinäisyy-
tensä, joka kasvaa erakkomaisiin mittoihin pitkillä venematkoilla. Tämä on yksin ve-
neilevän suurin haaste. 
 
Veneen hallinta kaukana kotoa ei periaatteessa poikkea lähivesistä. Yksin kuljettaessa 
on vain hallittava yksin se, mihin muuten tarvitaan muita. Yksin liikkuvan on parem-
min osattava varautua tulevaan, valmistella matkan eri vaiheet ennakolta. Etäisyys ko-
tirantaan ei tee tähän muutosta.   

Mitä pitää osata? 
Miehityskysymys perustuu muihin asioihin, kuin laajaan merenkululliseen pätevyy-
teen tai vastaavaan osaamiseen. Merenkulullinen pätevyys kuten muukin osaaminen 
ovat luonnollisesti tarpeen.  
Merenkulun perusteiden hallinta samoin kuin sääntöjen tuntemus tarvitaan. Ilman 
niitä on turhaa edes yrittää. Osaamisen tasoksi riittää kuitenkin sama, millä kyetään 
liikkumaan vaikeissa oloissa omilla vesillämme käyttäen aikaisemmin kokemattomia 
väyliä ja ylittäen avoimia selkävesiä ilman kiintomerkkejä. Liikenne on eräillä alueilla 
vilkasta, josta syytä on meriteiden sääntöjen aktiivinen hallinta tärkeätä. 
Veneen käsittelytaitoa tarvitaan normaalin satamatoiminnan ja vastaavan tarpeisiin.  
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Teknistä ymmärrystä tarvitaan etenkin siinä vaiheessa, jos jokin ei toimi kuten pitäi-
si. Useimmissa ongelmatilanteissa selvitään eteenpäin omin voimin tehdyn korjauksen 
tai tilapäiskorjauksen voimin. 
 
Ongelmatilanteita syntyy todennäköisemmin pitkällä matkalla kuin silloin, jos vene 
makaa käyttämättömänä kotisatamassa. Siksi on hyvä hallita yksinkertaiset tilanteet. 
Pienempiä korjauksia ja säätöjä saatetaan tehdä itse ja jopa ajossakin, mutta suurem-
missa asioissa on eduksi, jos kykenee tunnistamaan ongelman ja sen perusteella mää-
rittää tarvittavan tuen esimerkiksi korjaamisessa tai varaosan muodossa.  
Huoltohenkilön saattaa joutua hakemaan pitkän matkan takaa joten olisi hyvä voida 
kertoa etukäteen, millainen tehtävä häntä odottaa. Matkalla venettä ei ole varaa jättää 
muutamaksi viikoksi käyttämättä kuten kenties kotona tehtäisiin. Matkan tulee jatkua 
edes kotiinpäin.  

Aina ollaan kotivesillä 
Pitkälläkin venematkalla kuljetaan aina jonkun veneilijän kotivesillä - näin ainakin 
Euroopan alueella. Joka paikassa on satamia, joissa on veneilijöitä, jotka pitävät juuri 
näitä vesiä muita vesiä parempina - kuten sinä itsekin omia kotivesiäsi. Käsitys siitä, 
että muualla olisi veneily ylipääsemättömän vaikeata tai vaarallista ei pidä paikkansa, 
mutta vieraat vedet ovat erilaisia ja niistä voi ottaa selvää ja niihin pitää suhtautua 
kunnioituksella. Normaali hyvä veneilytapa, varovaisuus ja sääolojen kunnioitus riit-
tävät kuitenkin oudoillakin seuduilla. 
Veneilytavat ovat eri paikoissa erilaisia. Tämä syntyy luonnonolojen ja yhteiskunnan 
erilaisuudesta. Mm veneiden kiinnittäminen perä ankkurissa ja keula luonnonrantaan 
loppuu jossain Itämeren puolivälissä. Vain saaristossa voidaan käyttää luonnonsata-
mia. Siitä eteenpäin käytetään satamia, joissa vene kiinnitetään laituriin – joskus jopa 
kyljittäin useampi vene vierekkäin. 
On usein viisasta kysellä satamissa neuvoja seuraavan päivän etappia varten - etenkin 
jos sää alkaa heiketä. 

Veneistä 
Eri alueilla käytetään hieman erilaisia veneitä. Mallit ovat kehittyneet ja niitä on valit-
tu paikallisiin oloihin ja tarpeisiin parhaiten sopiviksi. Tämä ei tarkoita, ettei matkaa 
voisi tehdä omille kotivesille sopivalla veneellä, kunhan ottaa huomioon veneen rajoi-
tukset. Saaristomaissa kuten meillä, käytetään usein kevyempiä ja nopeampia veneitä 
kuin avoimilla rannoilla etelämpänä. Suomalainen matkavene soveltuu matkaveneeksi 
myös Itämeren alueella ja alueilla sen ulkopuolella. 
Veneen ei tarvitse olla poikkeuksellisen suuri eikä kallis – komeasta puhumattakaan. 
Mutta sen tulee olla kunnossa. Tämä on tärkeätä. 

Matkasuunnitelma ja kartat 
Kuukauden matkaa ei voi edes päivän tarkkuudella suunnitella etukäteen. Se on kuin 
jazz, joka syntyy tehdessä. Matkan päälinjat ja tavoite varasuunnitelmineen tulee kui-
tenkin selvittää köysien irrottamiseen mennessä. Tuulen ja mielihalujen mukaan aje-
lehtimalla ei matka toteudu.  
On siis tarpeetonta tehdä etukäteen tarkkoja tulevan loman etappisuunnitelmia ja aika-
tauluja. Yksikin kovatuulisempi päivä tai muu hidaste kaataa koko suunnitelman. Tu-
lee sitä vastoin perehdyttää itsensä tulevan loman veneily-ympäristöön mm karttojen, 
satamakirjojen, matkakertomusten ja vastaavien avulla. On parempi perehtyä kokonai-
suuksiin ja yleistietoon kuin laskea kompassisuunnat tai reittipisteet valmiiksi matka-
reitille, joka todennäköisesti ei kuitenkaan toteudu juuri sillä tavalla. 
Merikartta on nykyaikaisen merenkulun perusta ja välttämättömyys. Periaatteessa ei 
ole pakollista ostaa kaikki kartat kotoa, vaan niitä voi hankkia myös matkan varrelta. 
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Satamien karttamyynneissä ei kuitenkaan välttämättä ole muita karttoja kuin se paikal-
linen ja matkaveneilijä joutuu näin ollen tukeutumaan alan harvoihin erikoisliikkeisiin 
myös matkalla. Parhaiten löytää karttoja suurista satamakaupungeista ja suurten laivo-
jen kulkupaikoista kuten Kielin kanavan suulta. Karttojen ostamisessa ennen lähtöä on 
se hyöty, että niihin voi tutustua etukäteen.  
Sähköisiin karttoihin pätee periaatteessa sama, mutta niiden saatavuus on hyvä mistä 
hyvänsä. Jos kotiinsa hankkii sopivan virtalähteen voi plotteria katsella rauhassa koto-
na ennen matkaa.  
Vierailla vesillä ei tule kulkea metriäkään ilman, että veneessä on kyseisen alueen 
kartta. Se, onko kartta paperilla vai ruudulla muuttuu jatkuvasti yhä valinnaisemmaksi 
eikä asiaan tässä yhteydessä oteta enempää kantaa.  
Karttojen lisäksi on eduksi hankkia satamakirjoja tai muita satamien sisääntuloja ku-
vaavia oppaita. Varsinkin pienten satamien sisääntulo käy huonosti ilmi suurimitta-
kaavaisesta merikartasta ja hommaan saattaa liittyä tarkasti otettavia mutkia. 
On myös tarjolla kaupallisia satamaoppaita ja vastaavia. Näiden ensisijainen tavoite 
on mainostaa maksullisia palvelusatamia ja monesti niiden anti esimerkiksi sataman 
sisäänajon suhteen on rajallinen. Oppaista voi olla hyötyä arvioitaessa eri satamien 
palvelutasoa ja jopa maksuja.  

Saariston suoja ja sen loppuminen 
Suomen ja Ruotsin rannikot ovat osittain saariston suojaamia. Olemme sellaiseen tot-
tuneet. Kiinnitämme veneemme lähinnä olevaan asumattomaan rantaan ja iloitsemme 
suomalaisuudesta.  
Saaristo vapaine kiinnityspaikkoineen loppuu kuitenkin Öölannin tasalla. Tämän jäl-
keen on pääsääntöisesti avointa rannikkoa vaikka Oskarshamnin ja Karlskronan alueil-
la onkin omat saaristovyöhykkeensä.  
Eteneminen on etenemistä satamasta toiseen. Välille ei voi pysähtyä sillä suojapaikko-
ja ei ole. Tämä on suuri ero suomalaiseen veneilyyn, mutta vähäinen ero yleismaail-
malliseen. 
Avoin rannikko muuttaa veneilyn luonteeltaan erilaiseksi. Se ei tee veneilystä mahdo-
tonta, mutta edellyttää toisenlaista suhtautumista asiaan.  

Vieraat satamat 
Satamia on eikä niihin menoa tarvitse pelätä. Vastaanotto on yleensä hyvin ystävällis-
tä ja palvelevaa oltiinpa missä maassa tahansa. Kauempana kotimaasta otetaan suoma-
lainen vene usein vastaan erityisen iloisesti.  
Satamapaikka on useimmiten maksullinen. Hintaan kuuluu sitä vastoin yleensä sata-
marauha, pesutilat ja eräitä muita palveluja. Sähköä on lähes poikkeuksetta saatavilla 
mutta joskus se voi olla maksullista. Tuulipäivänä maksaa pelkästä kivimuuristakin 
ihan mielellään. Ahtaus on sen sijaan aina kylkiäisenä, sillä ruoppaamalla tehdyt ja 
aallonmurtajalla suojatut satamat eivät ole liian suuria. 
Matkakassaan kannattaa budjetoida vaikkapa 30 € jokaista yöpymistä varten. Hinnat 
vaihtelevat silti aika tavalla ja niistä kannattaa ottaa selvää satamaopista ja toisilta ky-
selemällä. Huippusesongin eli teollisuusloman aikana hinnat voivat nousta.  

Kielitaito 
Ei tietenkään olisi pahasta osata kaikkia matkan varrelle sattuvia kieliä. Kohtalaisella 
tai edes auttavalla ruotsilla tai englannilla pärjää käytännössä kuitenkin oikein hyvin. 
Tiedetään jopa täysin ummikkojen suomalaisten käyneen Saksassa saakka. Kyllä asiat 
tulevat selviksi jos kaksi ihmistä haluaa ymmärtää toisiaan. Kielitaito ei ole kynnysky-
symys matkalle lähtemiseksi mutta se toki siis helpottaa. 
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Onko muualla aina myrsky? 
Ei ole. Jos olisi, siellä ei veneiltäisi. Voi luottaa siihen, etteivät ilmat muualla ole sen 
kummoisempia kuin kotonakaan. Vaihteluja esiintyy mutta sehän on luonnollista. Ke-
sällä keli on kesäinen koko Itämeren alueella ja sen ulkopuolellakin. Sää kuitenkin 
vaihtelee päivittäin. Aivan varmasti matkan ajaksi sattuu myös sään puolesta 
huonoja päiviä.  
 
Kuukauden säätä ei voi etukäteen ainakaan valita. Osuvin sääennuste on, että kuukau-
den ajanjaksoon kuuluu sekä sade- ja tuulipäiviä, että niitä hienoja lomapäiviä. Mat-
kapäätöstä ei voi tehdä sääennusteen perusteella. On otettava mitä tulee ja pärjättävä 
siinä. 

Sääpalvelu 
Säätiedot saadaan satamista, VHF:llä, tavallisella radiolla ja netistä. Ainakin länsi- ja 
etelärannan VHF sääpalvelu kestää hyvin vertailun Suomen kanssa. Itärannalla on ha-
vaittu englannin kielen joskus olevan vaikeaselkoisempaa. Joka tapauksessa tulee ai-
katauluun jättää selvästi varapäiviä sääolojen varalta. Avoimilla rannoilla ei niin vain 
“luiskahdeta” suojasta suojaan. 
 
Netissä olevat sääpalvelut ovat usein graafisia, jolloin lähes kielitaidotonkin saa niistä 
helposti selvää. Eräs suosittu karttapohjainen merisääpalvelu tulee Tanskasta ja kattaa 
laajat merialueet aina Suomea myöten:  
 
Sejladsudsigt 
 
Eri firmojen säätiedotukset saattavat poiketa toisistaan. Poikkeamien suuruus on kui-
tenkin samaa suuruusluokkaa kuin ennusteiden paikkansa pitävyys muutenkin.  
 

”Merirosvot” 
Näitä voi olla satamissa, mutta ei Itämerellä. Satamissa on rosvon kohtaamisen toden-
näköisyys sitä suurempi, mitä “yllyttävämmin” itse esiintyy. Tilanne ei siis ole sen 
kummempi kuin muussa matkailussa.  
 
Vene kannattaa kuitenkin lukita ennen poistumista, vaikka ainakin länsimaissa venei-
lijät ovat pääsääntöisesti yhtä lojaaleja toistensa omaisuuden suhteen kuin Suomessa-
kin. 

Päätelmä 
Pitkän venematkan suorittaminen on vaativa teko, mutta useimmille veneilijöille täy-
sin mahdollinen. Se edellyttää panostusta asiaan, mutta onnistuu niin tahdottaessa. 

 
 

Matka on veneilijästä – ei veneestä kiinni. 
 
 

* 
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Vene, sen kunto ja varustelu 

 
Veneen malli ja koko 

Periaatteessa voi millä hyvänsä saariston suurilla selillä turvallisella veneellä tehdä 
pitkää matkaa. Veneen koko parantaa asumismukavuutta mutta suuret mitat eivät 
sinänsä ole välttämättömiä. Tavallisen asumiskelpoisen ja hyvälaatuisen 
matkaveneen ominaisuudet eivät estä matkan suorittamista, mutta veneen kyvyt 
täytyy jatkuvasti ottaa huomioon matkaa tehtäessä, olipa vene millainen hyvänsä. 
Itämeren alueen matkoja on tehty suurilla teräsveneillä ja pienillä saariston 
perheveneillä. Urheilumielisimmät ovat tehneet matkojaan jopa avoveneillä. 
Tärkeintä ei ole se, miten komea vene on vaan se, miten hyvin päällikkö sitä osaa 
käyttää. Jokainen pärjää parhaiten omalla veneellään. 
Suuri koko ei aina ole eduksi. Mm. Tanskassa ja Saksassa venepaikkojen leveys 
saattaa olla kovin pieni, jolloin esimerkiksi yli 3 m leveällä veneellä tulee vaikeuksia 
paikan löytämisessä iltaa myöten täyttyvässä satamassa. Venekoon jatkuvasti 
kasvaessa tämä haaste ei ole poistumassa.  
Moottoriveneen eräänä etuna on pääsy siltojen alta ja mataliin vesiin. Koska valtaosa 
satamien veneistä on purjeveneitä, moottoriveneellä saattaa olla mahdollisuuksia 
löytää vielä vapaa paikka.  
Satama- ja kanavamaksut porrastuvat usein myös veneen pituuden mukaan. 
Päälliköllä tulee olla terve käsitys siitä, missä veneen merikelpoisuuden rajat 
kulkevat. Pitkillä matkoilla on nämä rajat selvästi alitettava mistä seuraa, että 
pienemmällä tai tuuliherkemmällä veneellä syntyy enemmän odottelua kuin vakaalla 
menijällä. Veneiden väliset pitkän ajan nopeuserot tasoittuvat. Veneen huippu- tai 
matkanopeus ei toisin sanoen pitkällä matkalla ole kovin ratkaisevaa. Esimerkiksi 
useimpien veneiden keskimääräinen kulkuaika Suomesta Tanskaan on noin 7 päivää, 
olipa niiden ilmoitettu huippunopeus mitä on. Kevyillä ja kevytkulkuisilla 
liukuveneillä odotellaan paljon enemmän satamissa kuin merikelpoisilla 
uppoumaveneillä. Suuri nopeus rasittaa myös ihmisiä enemmän joten kerralla 
mukavaksi miellettävä tuntimäärä voi jäädä lyhyeksi. 
Matkaan kuluu siis sama aika – viikon verran. 
 

Veneen tarkastus ja huolto 

Veneen tulee olla hyväkuntoinen ja varmatoiminen. Tähän ei riitä, että vene on 
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edelliset vuodet toiminut moitteettomasti, vaan sen kunto tulee tarkastaa normaalia 
huolellisemmin ennen sitä hetkeä, jolloin matka tapahtuu. 
Vene ei matkalla joudu suuremmalle koetukselle kuin kotivesillä. Sitä vain käytetään 
ja rasitetaan usean tavallisen kesän edestä. Tavallisen Saksan-matkan aikana kertyy 
ehkäpä 200–250 käyntituntia, joka vastaa tavallisen veneilijän 4-5 vuoden 
tuntimäärää ja tämä yhden kuukauden aikana ajettuna.  
 

Ei ole yhdentekevää, missä kunnossa ja huoltotilassa  
vene lähtöhetkellä on. 

 
Eräs ongelma on huoltofirman motivoiminen normaalia perusteellisemman huollon 
tekemiseen. Eräät huoltomiehet kun tietävät veneilijää paremmin, missä kunnossa 
oleva vene vielä toimii "koko kesän". Kevennetyssä huollossa pitkään ollut vene voi 
pitää sisällään aikapommin, joka laukeaa matkan aikana. 
Tarkastuksen yhteydessä on hyvä etupainotteisesti vaihtaa eräitä kulutusosia, vaikka 
ne tarkastushetkellä eivät vielä olekaan loppuun kuluneita. Samoin on syytä tarkastaa 
harvemmin tarkastettavia kohteita kuten polttoainetankkien puhtaus sisäpuolelta ja 
jäähdyttimien kunto. Uudempaa sukupolvea olevien moottoreiden CAN väylästä 
kannattaa tutkia mahdolliset vikakoodit ja selvittää niiden aiheuttajat. 
Teknisen perustoimivuuden lisäksi joutuu vene koetukselle myös muutoin. Vaikka 
veneen kuomu, ikkunat ja venttiilit pitävät kohtuullisesti vettä tavallisen 
iltapäiväsateen verran, ne eivät välttämättä ole tiiviit sen jälkeen, kun veneellä on 
tehty viikon verran matkaa sateessa tai pärskyvässä aallokossa. Kun vene muuttuu 
kodiksi, vähäinenkin kosteus alkaa tuntua turkkilaiselta saunalta ilman lämmitystä. 
Lämmityslaitettakin voi joutua käyttämään jos sataa. Sen on hyvä olla kunnossa.   
Tarkasta onko syöttöjohto akulta lämmittimelle riittävän ylivahva. Alentuneella akun 
latauksella lämmitin ei muutoin kenties jaksa lähteä käymään. 
Akut ovat kulutustavaraa. Vanha akku saattaa loppua matkalla. 

Katsastus 

Veneseuralaisilla on käytössä mainio apuneuvo: Kerhon katsastaja. Hänen kanssaan 
kannattaa keskustella matkasta ja esittää, että hän erityisesti nyt kiinnittäisi huomiota 
veneen kuntoon ja toimintavarmuuteen. On varmaan mahdollista pyytää jopa 
ylimääräinen rungon katsastuskin keväällä kun edessä on normaalia pitempi matka. 
Katsastuksessa ei kannata mennä riman läheltä vaan miettiä, mitä voisi tehdä veneen 
luotettavuuden parantamiseksi. Tässä kohtaa fuskaamalla pettää vain itseään. 

Kunnolla kiinni 

Ongelmia syntyy myös silloin, kun veneen osat ja varusteet ovat heikosti kiinni. 
Katsastuksessa aikoinaan vaadittu painavien esineiden kiinnittämisvaatimus saa 
uuden painoarvon pitkällä matkalla kun tavarat hölskyvät aamusta iltaan verrattuna 
siihen, että tietäväinen veneilijä ajaa kipparilakki päässään muutaman 
meripeninkulman matkan mökilleen. 
Myös veneen lukuisat osat, kuten masto, istuimet ja kaapistot saattavat täristä irti sen 
jälkeen, kun niitä on muutaman viikon rasitettu merenkäynnissä. Kivaa ei ole 
silloinkaan, kun veneen kaapistot, hyllyt ja lokerot eivät jaksa pitää tavaroita 
sisällään, vaan päästävät ne valloilleen salpojen heikkoudesta tai ovien 
suunnitteluvirheestä johtuen. Matkalta palannut veneilijä tietää usein aika paljon 
siitä, millainen veneen pitäisi olla.  
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Viestivälineet 

Ilman viestivälineitä on toki tehty pitkiäkin venematkoja. Vallitseva kulttuuri ja 
turvallisuusodotukset edellyttävät nykyään yhteydenpitovälineitä mukaan.  
 
1. Meri VHF on hyvin suositeltava viestilaite veneessä. Sen kantama on paljon 

pitempi ja sillä saa yhteyden toiseen, lähistöllä olevaan alukseen vaikka oltaisiin 
kuinka kaukana rannasta. Selvästi näkyvä veneen nimi riittää kutsuksi ja voipa 
venettä kutsua sijainnin, tyypin, nopeuden, suunnan ja muiden viitetekijöidenkin 
avulla tietämättä edes veneen nimeä. Jatkuva päivystys VHF 16:a sekä 
kanavakartan esilläolo ovat hyödyksi mm säätiedotusten vastaanottamisen 
kannalta. VHF on varmin ja jopa ainoakin tapa olla yhteydessä satamaan, 
meripelastukseen, tulliin ja vastaaviin. Muissa maissa on tällainen yhteydenpito 
tavanomaisempaa kuin saaristossamme. 

2. GSM toimii kauttaaltaan Euroopassa ja merelläkin vielä kohtuuetäisyydellä 
rannasta. Sillä ei voi kuin soittaa toiseen numeroon. Merivalvonta ei esimerkiksi 
voi tietää alueelle tulleen veneen päällikön puhelinnumeroa. Pidä mukanasi 
kunkin maan meripelastuksen hälytysnumerot! 

3. Satelliittipuhelin toimii kaukana rannoilta alueella, missä gsm ei enää kuulu. 
Puhelut ovat Suomen ja EU:n gsm – hintoihin verrattuna korkeat, mutta eivät 
ylipääsemättömät (n. 1 € / min). Ilman satelliittipuhelinta pärjää oikein hyvin. 

4. LA ja PMR ovat käteviä, mutta eivät mitenkään välttämättömiä. Näillä voi 
eskaaderissa pitää pitkiä yhteyksiä naapurin kanssa. PMR sopii myös maissa 
lähietäisyyksillä käytäviin lyhyisiin viestivaihtoihin esimerkiksi veneen ja 
uimarannan välillä.  

Netti ja matkapuhelinyhteydet 

Nettiyhteys saadaan joka maassa. Verkot ovat samat kuin meillä joten teknisesti omat 
laitteet sopivat. Verkkoa ei useinkaan ole kaukana merellä, joten kotoinen surffaus ei 
välttämättä onnistu.  
Netin käyttö EU:n ulkopuolella omalla liittymällä voi olla kallista! Nykyään 
operaattoreilla saattaa olla Pohjoismaat tai EU:n kattavat yhtenäishinnoittelu. Selvitä 
oman liittymäsi käytön hinta eri maissa. 
Paikallisen Pre-paid –liittymän hankkiminen onnistuu yleensä, mutta hankaluutena 
on se, että liittymä pitää pääsääntöisesti uusia kun siirrytään maasta toiseen. Liittymä 
on helppo hankkia ainakin Ruotsissa ja Tanskassa, mutta Saksassa se voi olla työn 
takana.  
Monessa satamassa on WLAN joko ilmaiseksi tai maksullisena. WiFi 
yhteysnopeudet vaihtelevat sataman eri kohdissa joten kävely lähemmäksi konttoria 
voi olla avuksi. Tukiasemia on usein vain yksi.  
Joskus vieraiden käytössä on sataman kone, jolla voi lukea postinsa ja hoitaa muita 
asioita. Muista, että et ole ainoa käyttäjä! 
 

Varmista laitteiden toiminta ja käyttö 
 
Matkapuhelimet ja tietokoneet kestävät heikosti merivettä. Siistissä 
moottorivenekäytössä tämä ei ole ongelma mutta ulkona toimiessa saattaa olla 
paikallaan jättää puhelin sisälle tai käyttää sääsuojaa.  
 
Ikävä tilanne syntyy siitä, jos puhelin tai tietokone tekee tenän ja se täytyy uusia tai 
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ladata uudelleen. Silloin tarvitaan käyttöjärjestelmä, ohjelmien asennusmedia 
salasanoineen ja ohjekirjat. Puhelimen osoitetiedot kannattaa tallettaa niin, että ne 
ovat palautettavissa jopa puhelimen uusimistilanteessakin.  
 
Pilvipalveluista voi olla hyötyä. 

Merenkulkuvälineet 

Ajatus, että pitkä venematka voidaan tehdä vain hankkimalla kaikki 
nykyaikaisimmat elektroniset välineet, on tavaraonnellisen ihmisen illuusio. 
Laitteiden lukumäärää ja nykyaikaisuutta paljon tärkeämpää on osata käyttää niitä 
mitä on. Edellä mainittujen karttojen lisäksi tarvitaan välttämättä vain hyvä kompassi 
sekä mielellään loki ja ehkä kaikuluotain sekä hyvät taidot näiden käyttämiseen. 
GPS:n, plotterin, tutkan yms. arvo tulee hyödyksi vasta silloin, kun niitä todella osaa 
käyttää. Tällöin ne tarjoavat lisäarvoa navigointiin. Käyttötaitoja vailla on niistä 
kovin vähän hyötyä ja pelkästään niihin tukeutuminen on vaarallista uhmapäisyyttä. 
Autopilotti miellyttävä lisävaruste, jota ilmankin on tehty lukuisia pitkiä matkoja. 
 
Tarvittavat perusvälineet: 
1. Merikartat välineineen ovat tietenkin välttämättömät. Yhdessä kompassin ja 

lokin kanssa niistä muodostuu merenkulun perusvälineet joilla matkan pystyy 
tekemään. Niillä myös selviää pulmasta silloin, jos hienommat laitteet eivät 
toimi. Paperikartta on plotterin ensisijainen varamenetelmä. 

2. Kompassi on edelleen välttämätön perusväline. Huomaa, että veneessä oleva 
magneettinen ja magnetisoiva materiaali vaikuttaa kompassiin ja että matkalla 
eksymä saattaa olla tavallisuudesta poikkeava. Tarkasta eksymä! 

3. Loki tukee myös paperikartan käyttöä, olipa kyse ensisijaisesta navigointitavasta 
tai varamenetelmästä. 

 
Hyödyllisiä muita merenkulkuvälineitä: 
4. GPS on hyödyllinen ja nykypäivänä edullinen ja tavallinen. Suurten avoimien 

kohtien ylityksessä perinteinen reittipistenavigointi toimii mainiosti ja on jopa 
havainnollisempaa kuin plotterin ruudulla tehtynä.  

5. Karttaplotteri korvaa paperikartan ensisijaisena merenkulkuvälineenä. Sille 
tulee kuitenkin olla riippumaton varamenetelmä kuten paperikartat 
apulaitteineen. Mitä enemmän plotteriin tukeudutaan, sitä suurempi ja parempi 
laite olisi paikallaan.  

6. PC karttajärjestelmä tai tabletti tekee vastaavan työn kuin plotteri. 
Järjestelmää hankittaessa tulee kiinnittää huomiota sen toimivuuteen merioloissa. 
Tabletti on varteenotettava plotterin varalaite. 

7. Kaikuluotain on aina hyödyllinen ja sen käyttökelpoisuus paranee etelämpänä, 
missä meren pohja on tasainen ja kaiulla voidaan selkeästi varoa ajamasta liian 
matalassa vedessä. Monesti voidaan kulkea tietyn syvyisessä vedessä tai 
suorastaan seurata syvyyskäyrää.  

8. Tutka antaa lisäarvoa huonon näkyvyyden vallitessa ja aina avomerellä kun 
halutaan arvioida suurempien alusten sivuutustapa. Tarvehetkellä halvinkin tutka 
on parempi kuin yhdetkään silmät. Tutkaa on osattava käyttää ja sen on oltava 
oikeissa säädöissään – omistaminen ei riitä.  

9. Autopilotti on arvokas apuväline, joka vapauttaa kädet ja silmät navigointiin. 
Oikein käytettynä autopilotti lisää turvallisuutta – muuten ei.  

Mikään laite ei korvaa järjen käyttöä. 
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Kulkuvalot, merkkikuviot ja tunnukset 

Kulkuvalojen olisi hyvä olla kansainvälisten sääntöjen mukaiset ”suuret” valot. 
Etelässä liikutaan sisäisten vesien ulkopuolella. Pohjoismaiset pikkulyhdyt eivät 
myöskään ole hyväksyttyjä kaikissa maissa.  

Ankkuripalloa käytetään muissa maissa enemmän kuin Suomessa ja Ruotsissa. Sillä 
tulee olla kelvollinen kiinnityspaikka. Ankkuripallon (ja –valon) puuttuminen voi 
johtaa ikävyyksiin kotimaata kauempana. 

Lippu osoittaa veneen kansallisuuden. Sen käyttö on välttämätöntä. Sillä pitää olla 
kunniallinen ja toimiva lipputanko tai kahveli. Veneily-yhdistyksen lippu vastaa 
Suomen lippua eikä kohdalle ole sattunut ikävyyksiä sen käytöstä – uteliaisuutta 
kylläkin.  

Kohteliaisuuslippu tulee voida nostaa veneen oikealle puoliskolle. Liput kannattaa 
hankkia jo lähtiessä, sillä matkalla voi sopivaa myymälää joutua etsimään. 

Veneen nimi tulee olla selkeästi merkitty. Mitä kauempaa se on luettavissa, sitä 
etäämmällä tunnistustehtävässä liikkuvat vartioveneet pysyvät. 

Asuinviihtyvyys 

Jos jätetään ottamatta huomioon edellä kuvatut avovenematkat, on todettava, että 
matkaveneessä tulee voida asua. Asumiseen liittyy makuupaikan lisäksi ruokailu, 
WC ja tilat matkalla tarvittavan varustuksen säilyttämiseksi.  

Makeata vettä tarvitaan mukaan viikon tarpeeseen. Juomavettä tulee olla pulloissa, 
sillä satamien veden laadusta ei ole takuita. Letkut ovat usein sangen epäpuhtaat. 
Bunkratessa on hyvä ensin valuttaa vettä ja pestä letkun ulkopintaa pään lähellä 
ennen tankin täyttämistä.  

Ruokaa on voitava kuljettaa mukana vähintään 3 päivän tarve. Aterioita on voitava 
laittaa veneessä - hitaassa veneessä myös ajon aikana. Liedellä olisi oltava pitimet 
kattilan putoamisen estämiseksi. 

WC:n tulee olla ajon aikana toimiva. Sen käyttö on arkipäivää eikä äärimmäisen 
sattuman edellyttämä mahdollisuus. Satamissa saattaa olla yleinen käymälä, joka ei 
välttämättä ole kovin siisti. Eurooppalainen imutyhjennysliitäntä toimii kaikkialla – 
mikäli sataman imulaite on olemassa. 

Makuutilat on mitoitettava jokaisen tarpeen mukaisesti. Nyt kyse ei ole retkestä 
vaan asumisesta.  

Säilytystilat henkilökohtaisille tavaroille, vaatteille ja varusteilla tulee olla kunnossa. 
Kaiken tulee olla pakattavissa pois ”kuljeksimasta”.  

Polttoaineen riittävyys 

Polttoaine ei saa loppua kesken pitkällä matkalla kuten ei kotivesilläkään. Kysymys 
ei ole siitä, etteikö polttoainetta olisi matkan varrella myytävänä vaan siitä, kuinka 
usein on käytävä tankkaamassa. Kotivesillä voi pienikin polttoainetankki riittää 
lukuisten viikonloppujen tarpeisiin, mutta pitkällä matkalla saatetaan vuorokaudessa 
helpostikin ajaa enemmän kuin kotona kuukaudessa. Veneessä pitää siis olla suuri 
tankkitilavuus, mikä ei aina ole tilanne kaikissa asuttavissa ja kulkukelpoisissa 
veneissä. 
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Itämeren länsirannalla ja etelässä kulkevalla matkalla tulee veneen matkakuormalla 
kyetä turvallisesti kulkemaan vähintään 150 mpk tankkaamatta. Tällöin matka 
voidaan toteuttaa tavoitteen kannalta järkevästi ja turvallisesti eikä matkasta 
muodostu pelkkää bensa-aseman haeskelua.  
Itärannalla suositeltava toimintamatka on tätä suurempi – tyypillisesti 250 – 300 
mpk. Polttoaineen saannissa saattaa olla vaihteluja ja etäisyydet polttoaineen 
myyntipaikkojen välillä ovat pitkät. 
Matkalla veneessä on aina enemmän painoa kuin normaalisti. Tällöin kulutus nousee 
tyypillisesti 10 % - jopa 30 % suuremmaksi kuin kotivesillä. Toisaalla 
kurssiaineistossa on esitetty suuntaa-antavasti tarvittavan polttoainesäiliön tilavuus 
eri kulutuksen omaaville veneille.  
 

Tankkireservi  

Tankkia ei voi olettaa ajavansa tyhjäksi. Imuputken syvyys ja veneen liikkeet 
aallokossa pienentävät tankista saatavaa polttoaineen määrää. Tarkemman tiedon 
puuttuessa voidaan tankin käytettävissä oleva tilavuuden arvioida olevan 80 % 
ilmoitetusta maksimitilavuudesta.  
 
Tankkireservi on eri asia kuin varapolttoaine, joka tarkoittaa tankkausvälille varattua 
laskennallista ylimääräistä polttoainetta siltä varalta, että matkasuunnitelmaan tulee 
odottamaton muutos.  
 
Huomaa, että eräissä veneissä polttoainemittarin toiminta tai jopa tankin koko ei 
vastaa todellisuutta. 
 
 
 

Kiinnitysvarusteet 

Ankkurin on oltava kelvollinen pääankkurointiin 15 m syvyisessä vedessä (köyttä 
50 m tai enemmän). Etelässä ja itärannalla harvoin käytetään ankkuria 
satamakiinnityksessä mutta pääankkurointia varten ankkuri tulee voida 
laskea/kiinnittää keulaan.  
Laituriköysiä tarvitaan 4 kpl jolloin päästään kiinni aisa- ja peräpaalupaikkoihin.  
Poijuköysi n 20 m tai enemmän tarvitaan myös. Poijuhaka on tarpeen jos poijulle ei 
muuten ylety.   
Hinausköysi tarvitaan edellisten lisäksi. Muita köysiä voi ottaa maun mukaan. 
Laitasuojia tarvitaan 4 kpl. Mielellään paksuja, sillä satamissa veneet ovat kiinni 
toisissaan.  
Asumisviihtyvyyden vuoksi on eduksi, että kiinnitysköysissä on pitkäjoustoiset 
joustimet.  

Pelastusvälineet 

Tasoksi riittää suomalaisen katsastuksen vaatima taso (luokka 2 tai 3). Anna 
katsastajan tarkastaa välineet huolella. 
Valopistooli on ase. Sen suomalainen aselupa ei ole voimassa muissa maissa. Se 
kannattaa suosiolla jättää kotiin ja korvata punasoihduilla tai nykyajan LED – 
soihduilla.  
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Pelastuslautta antaa henkistä tukea mutta sen on tarvittaessa oltava aidosti 
käytettävissä. Pohjimmaiseksi pakattu kassi on silmänlumetta, mutta katolta omalla 
painollaan veteen pudotettava malli on erinomainen turvallisuuslisä. 
 
PELASTUSVÄLINEIDEN KÄYTTÖÄ EI SAA RAJOITTAA MILLÄÄN 
MUULLA VARUSTEELLA. Mm. perätasanteella oleva kumivene ei saa estää 
tikkaiden käyttöä. 
 
Sammutusvälineet tule pitää hyvässä käyttökunnossa. Useamman sammuttimen 
mukanaolo ei ole pahasta. Matkalla ollaan joskus väistämättä kaukana rannoilta ja 
satamissa voi olla todella ahdasta.  
 
 
 

Kyllä sinun veneesi ihan hyvä on 

- Mutta osaatko käyttää sitä? 
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Matkamoottoriveneilijöiden yhdistys 

Marinerit ry   
           perustettu 1989 

 

Matkaveneilyvalmennus  

________________________________________________________________________________ 
 

  

  

Riittävätkö rahat 
ja tekeekö mieli maksaa? 

 
 
Venematkalla olet itse vastuussa taloudellisesta suoriutumisesta. Kyseessä ei ole 
valmismatkapaketti, jonka voisi ostaa matkatoimistosta. 
 
Venematkaa ei voi maksaa etukäteen. Joudut suorittaman maksuja pitkin matkaa. 
Joudut ylläpitämään kykyä selviytyä poikkeustilanteista. 
 
Matkalle on syytä laatia budjetti ja huolehtia siitä, että tarvittavat varat ovat matkan 
aikana saatavilla. Budjetointi tarvitaan matkan suunniteluun ja se varmistaa, että 
voimat riittävät kotiin saakka. Budjetti tehdään ennen lähtöä jotta voitaisiin varata 
sopivasti rahaa mukaan.  
Matkan aikana seurataan budjettia ja valvotaan, että rahaa ei kulu enempää kuin oli 
suunniteltu. Ota huomioon, että tämä ei ole matkatoimiston myymä pakettimatka! 
Olet itse vastuussa matkan taloudellisesta onnistumisesta.  
Takaisin on syytä kääntyä ennen kuin puolet käytettävissä olevista rahoista on 
kulutettu.  

 Budjetti sisältää seuraavat pääkohdat: 

 Polttoaine 
 Satamamaksut 
 Muonitus 
 Muut talouskulut 
 Huoltokulut 

sekä luonnollisesti muut matkailuun ja elämiseen liittyvät kulut. 
 
Budjetissa on myös huomioitava omat henkilökohtaiset erityistarpeet kuten erityinen 
terveydenhoito, erityisruokavalio sekä tietenkin myös mieltymyksen mukaiset asiat.  
Huomioi, että ollaan lomalla ja lomailuun on myös varattava rahaa. 

 Polttoaineen kulutus ja kustannus 

Polttoaine on yksittäisistä menoeristä suurin. Se on budjetoitava tarkasti.  
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Tällä hetkellä on polttoaineen hinnan kehittymistä vaikeata, ellei mahdotonta 
ennustaa. Aikaisemman kokemuksen mukaan ovat hinnat Ruotsissa ja Tanskassa 
olleet samaa suuruusluokkaa kuin Suomessa. Kulloinkin edullisimman maan status 
vaihtuu joten sijoitusta ei voi etukäteen tietää. Asiaa kannattaa seurata netin 
hintapalstoilla kuten 
 

http://www.bensinpris.se/index.php?  (Ruotsi) 
http://www.fdmbenzinpriser.dk/default.aspx  (Tanska) 
http://www.clever-tanken.de/  (Saksa) 
 

Tällaisilla palstoilla käsitellään yleensä vain maa-asemien hintoja. Veneasemien 
hintataso on yleensä korkeampi ja vaihtelee paikasta toiseen. Toimivan arvion saa, 
kun lisää maa-asemien hintatasoon 10 – 15 %. 
 
Bunkraukset kannattaa mahdollisuuksien mukaan suunnitella etukäteen myös hinta 
huomioiden. Ottamalla selvää, voi säästää rahaa. Hintatietoja saattaa liikkua veneilyn 
keskustelupalstoilla ja vastaavilla. Kysyminen kanssaveneilijöiltä on myös hyvä tapa. 
 
Varsinkin Ruotsissa löytyy asemia, jotka myyvät sekä veneisiin, että 
maantiekäyttöön. Näiden venehinta on siten edullisempi.   
 

 Selvitä veneesi todellinen kulutus 

 
Kulutus on selvitettävä etukäteen mittaamalla tankkauksesta tankkaukseen. Veneen 
esitetieto ei riitä. 
Veneen polttoaineen kulutus lasketaan muodossa litraa/meripeninkulma. 
Tuntikulutus ei havainnollista tarvittavaa polttoaineen määrää.   
Näin havaittuun kulutukseen tulee lisätä varmuudeksi n.10 % matkan suuremmasta 
kuormasta johtuen. Näin saatua mailikulutusta käytetään polttoaineen tarpeen 
arvioinnissa. 
 
Matkabudjetin polttoaineosuus lasketaan seuraavan esimerkin periaatteilla.  
 
ESIMERKKILASKELMA! 
 
1) Kulutus matka-ajossa 
Määritä veneesi kulutus kokeilemalla muutamalla tankkausvälillä. Lisää kuormaus- 
ja säävara 10 %. Käytä näin saatua kulutusarvoa polttoaineen tarpeen laskemiseen.  
 
Mitattuamme esimerkkitapauksessa polttoaineen kulutukseksi 380 mpk 
tankkausvälillä 520 litraa saamme mailikulutukseksi 520 / 380 = 1,37 litraa/mpk. 
Tähän lisätään 10 % eli laskennallinen kulutus on noin 1,5 litraa/mpk. 
 
2) Tarvittava polttoaineen määrä 
Esimerkkimatkaa Korppoosta Saksan kautta Korppooseen syntyy noin 1 000 mpk. 
Mikäli suunnitelmissa on tutustuminen kohdealueen vesistöihin, tulee kuljettavaa 
matkaa lisätä tilanteen mukaisesti. Oletetaan, että suunnitelmissa olisi 300 mpk 
tällaista matkan tekoa perillä. Kokonaismatkaksi budjetoidaan tällöin 1 300 mpk. eli 
tarvitaan polttoainetta: 
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1300 x 1,5 = 1 950 l 

 
3) Polttoaineen kustannus 
Jos polttoaineen hinnaksi arvioidaan esimerkkilaskelmassa 2 € / litra, saadaan 
polttoaineen hinnaksi noin 3 900 €. Hinta-arvio täsmentyy kun saadaan tietää 
polttoaineen todellinen myyntihinta matkan ajankohtana. 
 
 

 Satamamaksut 

Satamamaksut vaihtelevat suuresti eri satamien välillä. Satamaoppaista saa viitteitä 
hintatasosta. Joskus on mahdollista valita satamansa myös hinnan perusteella, mutta 
etelämpänä ja Baltiassa satamaverkosto harvenee niin, että usein on otettava se, mikä 
on tarjolla.  
Yläkanttinen arvio on, että satamamaksu olisi 30 - 35 €/yö. Tämä voi kuitenkin 
vaihdella ollen monesti halvempikin. Maksuissa voi säästää valitsemalla satamansa 
ja käyttämällä (rajoitettuja) luonnonsatamia ja ankkurointimahdollisuuksia. 
Maksullisuus alkaa 2 – 3 yötä Suomesta lähdön jälkeen eli tarvitaan noin 25 
satamamaksua kuukauden matkalla. Näistä puolet on Ruotsissa ja loput Tanskassa ja 
Saksassa. Eräissä satamissa maksetaan sähköstä erikseen, jolloin sen osuuden kanssa 
voi ainakin säädellä kulujaan.  

Esimerkkilaskelma: 

Viiden viikon esimerkkimatkalla tarvitaan satamamaksuihin rahaa 32 yötä varten. 
Tämä tarkoittaa 960 - 1120 €.  

 Muonitus 

Ei tee kovin suurta virhettä, jos länsi- ja etelärannikolla arvio käyttävänsä ruokaan 
saman verran rahaa kuin normaalistikin Suomessa. Ota huomioon, että 
matkakuukausi on myös ruokakuukausi eli ruoka maksaa matkalla myös kuten 
kotonakin – tai ehkä ainoastaan jonkin verran enemmän.  
Tulee ottaa huomioon mahdolliset lomaan liittyvät ”koristeellisemmat” ateriat ja 
syöminen ulkona. 
Lämpimissä oloissa lisääntyy juomien tarve. Veneen tankissa oleva vesi ei 
puhtaudeltaan välttämättä sovellu janojuomaksi, joten normaalia suurempaan 
virvoitusjuomien ja pakatun veden kulutukseen on varauduttava. 
Itärannikolla on ruoka ainakin ollut edullisempaa kuin Suomessa. Monet muut kulut 
ovat Itärannikolla myös edullisempia. EU:n laajeneminen vähentää kuitenkin tätä 
etua jatkuvasti.  
Muonituskuluissa on myös huomioitava elintarvikkeiden suurempi hävikki 
veneoloissa ja se, että joskus joutuu ostamaan satamien normaalia kalliimmista 
pikkukaupoista. 

 Muut talouskulut 

On hyvä ottaa huomioon erinäisiä lisäkuluja matkalla tarvittavia tarpeita varten. Voi 
joutua uusimaan vaatteita (alennusmyynnistä riippumatta), ostamaan pesuaineita, 
kosmetiikkaa, astioita jne. Matkalla on myös varauduttava siihen, että jotain on 
unohtunut tai puuttuu ja on siis hankittava matkan jatkuvuuden tai viihtyvyyden 
vuoksi. 
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Taloushuolto kuluttaa pienen määrän rahaa satamien pesukoneisiin yms. Lisäksi on 
tietenkin aina oltava mukana rahaa ottaa osaa mielen mukaisiin huvituksiin ja 
vastaaviin.  Erityisesti on huomioitava käynnit nähtävyyskohteissa, kiertoajelut ja 
erilaiset muut pääsyliput. 

 Huoltokulut 

Veneen ja muun kaluston huollon tulee olla kunnossa lähdettäessä. Matkalla voidaan 
kuitenkin suunnitelmallisesti tehdä myös huoltoja, esimerkiksi öljyn vaihtoja yms. 
Veneeseen voi tulla pienempiä korjaustarpeita kuten tiivistyksiä, ruuvien uusimisia, 
letkurikkoja ja vastaavia, joiden korjaamiseen on hyvä varautua.  
 

 Vararahaa on oltava saatavilla 

Suurempia yllätyksiä varten kannattaa järjestää rahoitusmahdollisuus esimerkiksi 
luottokortin tai pankin avulla. Kunnossa olevalle veneelle tällaisia maksuja ei tule.  
Ja jos kuitenkin tulee, on yleensä myös aikaa suoriutua niistä, sillä korjaus vie 
aikansa ja sinä aikana ehtii järjestää maksuvarat paikalle. 
Huomaa, että vakuutus ei korvaa veneen vikoja tai kulumista.  
 

 Maksuvälineet 

Maailmassa siirrytään käteisestä korttimaksuun. Suurissa venesatamissa ja 
paikkakunnilla tämä on jokapäiväistä. Sen sijaan pienemmillä paikkakunnilla saattaa 
törmätä tilanteeseen, missä vain käteinen käy. Matkaveneilijällä tulee siis olla 
valmius maksaa myös sillä. Vastaavasti ollaan veneilynkin palveluissa siirrytty 
automaattirahastukseen, johon tarvitaan maksukortti. 

On sopivaa ottaa lähdettäessä mukaan kohtuullisesti valuuttaa ja nostaa valuuttaa 
lisää tarpeen mukaan. Huomioi, että eurot eivät länsirannalla kelpaa ennen Saksaa. 
On siis vaihdettava valuuttaa.  
 

Valuutta 
Euroalue ei kata läheskään koko Itämeren aluetta. Ruotsi, Tanska ja Norja pysyvät 
kruunuissaan. Puolassa on złoty ja Venäjällä rupla.  

Maksuksi käy yleensä vain kunkin maan oma valuutta, joskin eräissä turistien 
suosimissa kohteissa saatetaan ottaa vastaan eurojakin. Tähän ei voi luottaa.  
 

Maksukortit 
Suomalainen pankkikortti kelpaa Suomessa ja nyttemmin myös eräissä muissa 
paikoissa. Kohtelu voi kuitenkin olla kirjavaa.  
 
Kansainväliset luottokortit kelpaavat periaatteessa kaikissa kohdemaissa, mutta 
pienillä paikkakunnilla on edelleen varauduttava maksamaan käteisrahalla. 
Suurkaupungin turistikadun käytännöt eivät välttämättä ole levinneet koko maahan.  
 
Tanskassa saatetaan törmätä tilanteeseen, missä suomalainen pankki- tai luottokortti 
ei jollekin kauppiaalle tai automaatille kelpaa. Eräät kauppiaat karsastavat myös 
korttikauppaan liittyvää luottoyhtiön veloitusta ja suosivat sen vuoksi käteistä. 
Luottokorttikaupasta saatetaan periä korotettu hinta - mm. Tanskassa korttimaksusta 
ulkomaalaisella kortilla peritään järjestelmällisesti 1,4 % lisää hintaa. 
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Käteinen 

Polttoaineen ostaminen etelässä on ollut käteiskauppaa pikkusataman tai kauppiaan 
tankista tai seteliautomaatista. Korttiautomaatit ovat kuitenkin yleistyneet ja 
korttimaksaminen on nykyään yleisempää kuin käteinen. Käteiseen on kuitenkin 
varauduttava eräissä satamissa. Tanskassa ja Saksassa on korttien vierastaminen 
edelleen yleistä.  

Satamamaksut on aikaisemmin kerätty käteisellä. Tämä on nykyään yleensä korvattu 
automaateilla, joihin pitää oma-aloitteisesti mennä maksamaan kortilla ja kiinnittää 
maksutositemerkki tai – nauha veneeseen näkyviin. Laiminlyönti johtaa korotettuun 
hintaan.  
 
Rahaa voi nostaa pankkiautomaateista ja kurssi saattaa jopa olla Suomen 
myyntikursseja edullisempi. Ongelmia on odotettavissa Baltiassa ja pienemmillä 
paikkakunnilla Tanskassa ja Saksassakin, missä euronostot tililtä eivät välttämättä 
suju ensimmäisestä automaatista. Nostosta usein veloitetaan pieni lisäkulu.   
 

 Matkakassan seuraaminen 

Jollei raha ole rajaton luonnonvara, tulee matkakassan kulumista seurata matkan 
aikana. Yksinkertainen ohje on kääntyä kotimatkalle viimeistään siinä vaiheessa kun 
puolet on käytetty.  
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Matkaveneilyvalmennus   

________________________________________________________________________________ 
 

 

 Lähtövalmistelut 
 

Matkalle ei lähdetä pelkästään köydet eräänä päivänä irrottamalla. Tärkeätä on suun-
nitella matka siten, että ollaan selvillä siitä mitä ollaan tekemässä ja että resurssit riit-
tävät siihen. Lähtiessä pitää tietä, että matka on realistinen. Itse matkan suunnittelun 
lisäksi on suunniteltava kotiasioiden ja normielämän hoituminen matkan aikana. 
Suunnittelu on hyvä aloittaa ajoissa. 
 
Kanssaihmisten silmissä pitkä venematka voi tuntua jopa kauhistuttavalta. Itsellä täy-
tyy olla sivullisia vankempi käsitys siitä, mitä ollaan tekemässä ja miten se toteute-
taan. 
 
On myös huolehdittava itse pelivälineestä eli veneestä. Ennen lähtöä se laitetaan moit-
teettomaan kuntoon. Tämä varmistaa matkan sujuvuuden tekniseltä kannalta. 
 

 Matkan suunnittelu 
Varmistutaan siitä, että matka on realistinen.  
 

Varmistutaan siitä, että matka on realistinen.  
 
Suunnitellaan matkan päälinjat ja siihen käytettävissä oleva aika. Asetetaan matkan 
tavoite ja mahdolliset sivutavoitteet. Yksityiskohtainen aikataulu ei ole etukäteen 
suunniteltavissa. Matkan yksityiskohdat muotoutuvat matkan edetessä – ei kirjoitus-
pöydän äärellä tammikuussa. Matkan muotoutumiseen vaikuttaa eniten sää ja koke-
muksen karttuminen.  
 

Asetetaan matkan tavoite ja mahdolliset sivutavoitteet. 
 
Venematkalta ei ole helppoa vaikkapa poiketa kaupunkiin hoitelemassa asioita tai töi-
tänsä. Se on ajallisesti ja maantieteellisesti sitovaa.  

 
Venematka on ajallisesti ja maantieteellisesti sitovaa. 

 
 
Matkan ajalle voi suunnitella aktiviteettejä kuten tutustumiskohteita ja vaikkapa golfin 
tai tenniksen pelaamista matkan varrella olevilla kentillä. Aikataulutettuihin tapahtu-
miin osallistuminen edellyttää kuitenkin pelivaraa matkan etenemisen suhteen ja pet-
tymykset on kestettävä.  
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 Osaaminen  
Tulee hankkia matkalla tarvittava osaaminen kuten veneen käsittelytaito, navigointi ja 
ennen kaikkea toimeen tulemisen taito veneessä matkan aikana. Tähän saadaan paras 
oppi kokemuksen kautta. 
 

 Tietoja matkan alueista 
Kohdealueista tulee etukäteen hankkia tietoja niin merenkulun kuin lukuisten muiden 
näkökohtien osalta. On hyvä tietää millaiselle alueelle ollaan menossa. Tiedot kerä-
tään koko matkan alueelta.  
 

 Tekniikka, talous ja hyvä motivaatio 
Tarkasta, että vene on huollettu tulevia lukuisia käyttötunteja varten. Tästä on puhetta 
myös toisaalla.  
Varmista matkan talous ja ajan käyttö sekä se, että muutkin lähtijät ovat samaa mieltä.  
Tärkein suunnittelun aihe on se, kuinka kaikilla on riittävä motivaatio osallistua ja mi-
ten ilo jatkuu myös matkan jälkeen.  
 

 Mitä suunnittelu ei pelkästään ole – jos lainkaan 
Huomaa, että matkan suunnittelu ei kuitenkaan pelkästään ole – jos lainkaan: 

 Tunti- tai päiväaikataulun laadintaa. 
 Merenkulullista reittisuunnittelua reittipisteineen ja kompassisuuntineen. 
 Pysähdyspaikkojen tai käyntikohteiden luettelon laatimista. 
 Matkan suoritusohjeen kirjoittamista. 
 Käskynjakoa ja vaatimuksia miehistölle. 

 

 Kotiasiat hoitoon matkan ajaksi 
Lukuisia asioita on hoidettava ensin, joista vähiten tärkeitä eivät ole kotiasiat ja miten 
ne hoituvat poissaolon aikana. On huolehdittava kukkien kastelusta, postin keruusta, 
sosiaalisia suhteita, lehden peruutuksista ja monesta muusta asiasta. Nämä ovat kui-
tenkin yhteiset mille hyvänsä matkalle lähdettäessä. Epäonnistuminen näissä asioissa 
saattaa pilata veneloman ja jopa keskeyttää sen. Kun elämän tausta-asiat ovat kunnos-
sa, on matkalle irrottautuminen helppoa eivätkä kotiasiat tee mutkaa matkaan. 
 

 Miehistön vaihto 
Yksittäisen henkilön tai henkilöiden vaihto matkan aikana on mahdollista. Jossain ta-
pauksessa on veneen koko miehistö vaihdettu esimerkiksi niin, että yhdellä porukalla 
on menty alas ja toinen on tuonut veneen takaisin.  
 
Vaihtopaikka ja – aika ovat kuitenkin vaikeasti etukäteen tarkasti määritettävissä ja 
mahdollisuuksien mukaan tulee aikatauluun jättää joustovaraa.  
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 Veneen kunto ja huoltotila 
Veneen kunto on varmistettava normaalia perusteellisemmin, sillä edessä on usean 
normaalivuoden käyttömäärä. Huolellisella tarkastuksella ja ennakoivalla huollolla 
saavutetaan riittävä matkalle riittävä huoltotilan taso. 

 Osien uusimiset 
Veneessä ja moottorissa on kulutusosia, joita uusitaan huoltojen yhteydessä. Ennen 
pitkää matkaa kannattaa näitä osia uusia vaikka niiden aika ei ihan vielä olisikaan tul-
lut täyteen. Näin parannetaan veneen luotettavuutta ja vaikutetaan siihen, ettei osia 
tarvitse vaihtaa matkan aikana. Kyseeseen tulevia osia ovat mm: 

- kiilahihnat 
- vesipumpun siipipyörä 
- suodattimet 
- letkut ja klemmarit 
- tuulilasin pyyhkimen sulat 
- heikkotoimisiksi tiedetyt laitteet ja osat 

 Koeajot ja – käytöt 
Hyvissä ajoin ennen lähtöä tulee vene huolella koeajaa ja kaikki laitteet kokeilla.  
 
Koeajossa rasitetaan moottoria suurella teholla jonkin aikaa ja seurataan ääntä, vä-
rinää, savutusta, lämpötilaa, paineita ja yleensä kaikkia käyntiarvoja. Moottoria ja 
muuta koneistoa seurataan katsomalla ja havainnoidaan vuodot ja muut ongelmakoh-
dat. Kokeillaan moottorin käyttäminen kaikista tankeista (jos on enemmän kuin yksi 
tankki). Kokeile myös ohjauslaitteet niin eteen, kuin taakse ajossa. 
 
Kokeile ankkurointi ja tarkasta samalla ankkurin ja ketjun/köyden kunto. 
 
Kokeile lippujen, viirien ja merkkikuvioiden käyttö. Matkalla tulee käyttää vieraslip-
pua (kohteliaisuuslippu) maston oikealla puolella. Se on voitava vaihtaa merellä toi-
seen valtioon siirryttäessä.  
 
Aikaisempien tankkausten yhteydessä varmistetaan polttoainemittarin toiminta. Sa-
malla kokeillaan veneen tankkaaminen aivan täyteen. Katso, että tankki ei vuoda piri-
pinnassakaan. Tarkastetaan polttoaineen täyttökansien tiivisteet ja tankin yleinen 
tiiveys. 

 

 Sähköiset laitteet 
Sähkölaitteet kannatta käydä läpi ja varmistaa, ettei ole hankautumia, syöpymiä, ir-
ronneita kaapeleita tai muita osia. Akkujen on hyvä olla kunnossa, sillä vaikka uuden 
akun saa lähes kaikkialta, on se ostoksena kallis ja kannettavaksi painava. Akulle voi 
erityisellä mittalaitteella tehdä kuormituskokeen. Tarkasta ainakin nestemäärä ja mit-
taa ominaispaino jos mahdollista. 
 
Omatoimisia ennakkohuoltoja kannattaa tehdä ainakin käymällä läpi sähkön syöttö. 
Vanhemmassa veneessä jokainen johtoliitos kannattaa avata, puhdistaa ja tarkastaa. 
Johtojen vedot kannattaa katsoa läpi ja kiinnittää niitä niin, etteivät pääse irtoamaan 
tai heilumaan.  
 
Elektroniikan toimivuus tulee kokeilla. Toimimattomat laitteet voi korjata joko toimi-
viksi tai pois veneestä. Plotterin ja muiden elektronisten laitteiden softapäivitystilanne 
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kannattaa käydä läpi. Laitteiden valmistajien huoltosivuilta löytyy tarvittavat softapäi-
vitykset.  
 
Karttatiedostot tarkastetaan ja päivitetään uusiksi tarpeen mukaan. Merenkulkulaiteet 
kokeillaan ja varmistetaan, että kaikki tarvittavat kartat todella ovat käytettävissä.  
 
Koeajolla tarkastetaan laitteiden toimivuus veneen liikkuessa. Samalla tarkastetaan 
kaikki kalibroinnit, mitä eri laitteisiin saattaa liittyä. Näitä ovat mm. loki, tutka, kaiku-
luotain ja kompassit. Varsinkin magneettisen kompassin eksymän tarkastus jää monel-
ta tekemättä veneen koko omistusaikana. Häiriötilanteessa kompassi voi olla korvaa-
maton, mutta vain, jos lukema pitää kohtuullisen hyvin paikkansa. 

 Rakennetarkastus 
Veneen tulee tietenkin olla ehjä. Vaatimuksia tyylille, viimeistelylle tai ulkonäölle ei 
sen sijaan ole.  
 
Tarkasta moottorin, tankkien, akkujen ja muiden suurten osien kiinnitys. Tarkasta ak-
selin ja ohjauslaitteiden kiinnitys ja toiminta. 
 
Kiristä ruuvit, pultit ja mutterit.  
 
Tarkasta ovien ja luukkujen tiivisteet, kiristimet ja toiminta. Pitkällä matkalla on tii-
viydelle suuremmat vaatimukset. Voidaan kokeilla voimakkaalla vesisuihkulla.  
 
Puhdistetaan makeavesitankki etikalla tai desinfiointiaineella. Vaihdetaan puhdas vesi. 

 Varustetarkastus 
Tarkasta veneen varusteet – etenkin turvavälineet sekä ankkuri ja kiinnitysköydet.  
 
Käy läpi veneen varaosat, työkalut ja mukana kuljetettavat käyttöaineet kuten öljyt ja 
jäähdytysneste. 
 
Älä unohda talouspuolta. Liesi, jääkaappi, sisävalot, tuulettimet - kaikkien tulee olla 
valmiina pitkää käyttöä varten. Myös kuivamuonan ja vaatteiden säilytystilat tulee 
varmistaa.  
 
Huomaa, että vene tulee satamissa voida sulkea lukitsemalla ja että viihtyvyyden kan-
nalta ikkunaverhot tai vastaavat ovat ahtaissa satamissa mitä toivottavimpia.  

 Siivous ja puhdistus 
Hyvä hygienian lähtökohta saadaan aikaan sillä, että vene siivotaan ja puhdistetaan 
perusteellisesti. Vene varustetaan riittävillä puhdistus- ja siivousvälineillä jotta matkan 
aikana paikat voidaan pitää kunnossa.  

 

 Vakuutus 
Tarkasta vakuutuksesi voimassaolo ja että se kattaa koko sen vesialueen, missä tulet 
liikkumaan. Vakuutuksesta puhutaan enemmän toisessa esityksessä. 
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 Viralliset asiat 
 

Veneen päällikkö vastaa siitä, että alus ja sen käyttö vastaa kohdemaan vaatimuksia. Tämä 
edellyttää asioiden hoitoa ja asiakirjoja. Päälliköllä on myös velvollisuus ottaa selvää kohde-
maan säädöksistä ja noudattaa niitä. 

 

 Passi 
Vaikka Schengen sopimus ja muuta mahdollistavat matkustamisen passin sijasta henkilötodis-
tuksella, on oikean passin mukana pitäminen koko matkalla kuitenkin hyvin suositeltavaa. 
Jollei sille ole muuta kysyntää, sitä voi näyttää pankissa rahaa nostettaessa ja vastaavissa pai-
koissa. Rajaviranomaisten kädessä on aito passi aina kovaa valuuttaa ja saattaa nopeuttaa 
muodollisuuksia silloinkin, kun passia ei välttämättä vaadittaisi.  

 Pätevyyskirjat 
Käytännössä ei veneilijän pätevyyskirjoja ole paljoa kyselty. Aika on myös muuttumassa ja 
asiaan kannattaa varautua. Lait edellyttävät, että veneen kuljettajalla on tarvittava pätevyys ja 
eräissä maissa vaaditaan jopa ajokortti. Suomalaisen veneilijän on hyvä kyetä osoittamaan pä-
tevyytensä vaikka oman maamme laki ei ajokorttia tunne. 
Kansainvälinen huviveneen kuljettajankirja on pätevin asiakirja, jonka huviveneilijä voi 
hankkia. Se kannattaa hankkia! 

 CEVNI 
CEVNI –sopimus määrittää Euroopan sisävesillä noudatettavat liikennesäännöt. Siinä olevat 
määräykset ja ohjeet koskevat myös huviveneitä. Liikennesäännöt CEVNI – alueella poikkea-
vat jonkin verran meriteiden säännöistä joten veneilijän on hallittava myös nämä säännöt. On 
myös tiedettävä milloin liikutaan CEVNI – alueella. Merialueilla ei vaadita CEVNI päte-
vyystodistusta. 
CEVNI ei ole voimassa kaikissa Euroopan maissa kuten ei Suomessa eikä Ruotsissa. Saksassa 
ja siitä eteenpäin on CEVNI sen sijaan jo sisävesillä voimassa ja myös Venäjän on uumoiltu 
tulevaisuudessa vaativan CEVNI – asiakirjoja jopa Saimaan kanavana liikenteeltä.  
Oleellista säännöissä on, että veneen päälliköltä edellytetään kurssi ja suoritettu tutkinto. 
Suomessa veneilijöiden koulutus- ja tutkintotoiminta on veneväen omassa hoidossa ja alan 
kursseja järjestetään ajoittain. Lähdettäessä matkalle CEVNI –alueelle on siis hyvissä ajoin 
syytä hankkia tarvittavat taidot ja pätevyyskirja.  
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 Rokotukset ja viralliset terveysasiat 
Seuraa asiasta annettuja yleisiä ohjeita. Itämeren alueella ei yleensä ole ollut tarvetta erityisiin 
toimiin eikä pakollisia rokotuksia tai terveystarkastuksia ole vaadittu. Tilanteen muuttuessa 
saattaa asia muuttua. Mikäli alueella puhkeaa vakava kulkutauti tai vastaava on veneliikenne 
vähintään samoissa vaikeuksissa kuin muu matkustus. 
Parhaillaan (2022) riehuvan Covid – pandemian seurauksena venematkailulle asetetut roko-
tus- ja muut vaatimukset saattavat muuttua äkisti. Näihin tulee varautua ja käyttää harkintaa 
matkan päämäärien suhteen. Seuraa tilannetta matkan ja sen suunnittelun kaikissa vaiheissa. 
 
Kannattaa hankkia KELA:sta ilmaiseksi saatava Eurooppalainen Sairaanhoitokortti. Kortin 
avulla saa toisesta EU – maasta saman sairaanhoidon kuin minkä kyseisen maan omatkin 
asukkaat. Pahassa tapauksessa voit muuten joutua maksamaan.  

 Kohdemaan turvallisuustilanne 
Maailma on muuttunut ja veneilijäkin voi joutua yleisten turvallisuusuhkien kohteeksi. Mat-
kaa suunniteltaessa on hyvä olla perillä maailman asioista ainakin yleisellä tasolla. Kohde-
maiden turvallisuustilanteen voi selvittää Ulkoministeriön verkkosivuilta. 
 
https://um.fi/matkustustiedotteet-a-o 
 
 
Lukuisten muiden maiden viranomaisten tiedotteet täydentävät Suomen ulkoministeriön tie-
dotteita.  
 
Vaikka varsinaista sodan tai levottomuuksien uhkaa ei olisikaan, annetaan matkustustiedot-
teissa ohjeita kohdemaan tyypillisten ongelmanaiheuttajien suhteen. Erityisesti veneilyn han-
kaluuksista ei kuitenkaan ole saatavilla valtion julkaisemia tiedotteita.  

 Veneen asiakirjat 
 Veneestä tulee voida osoittaa omistussuhde ja kansallisuus. Se käy venerekisteritodistuksen 

ja veneseuran venetodistuksen avulla.   
 Käyttäjän tulee voida osoittaa oikeus käyttää venettä (ellei vene ole oma). Jos liikut vuokra-

tulla tai lainatulla veneellä, on mukana oltava omistajan ilmoitus, että olet luvallisesti sen 
kanssa liikkeellä. Sanamuoto on vapaamuotoinen, mutta siinä on yksilöitävä sekä vene, että 
sen käyttäjä. Kieleksi käy englanti mutta ei oikein suomi. 

 Veneen hankinnan arvonlisäveron tulee olla maksettu jossain EU maassa ja tämä on kyet-
tävä osoittamaan. Suomen verohallinto on kieltäytynyt kirjoittamasta asiasta todistuksia, joten 
suomalainen veneilijä jää tässä asiassa melko tyhjän päälle. Periaatteessa mukana tulisi olla 
katkeamaton sarja veneen kauppakirjoja, joista alv:n maksaminen johonkin E.U. maahan voi-
daan osoittaa. Suomen viranomainen on siirtänyt vastuun suoraan kansalaiselle. 

 Vakuutus 
Pidä voimassa sellainen venevakuutus, joka korvaa jos joudut vahinkotilanteessa venettä käyt-
täessäsi korvausvelvolliseksi.  
Tarkasta vakuutuksesi voimassaolo ennen lähtöä. Eri yhtiöiden vakuutukset ulottuvat eri alu-
eille ja omavastuissa tai muissa seikoissa voi olla yhtiökohtaisia eroja. Ilman vastuuvakuutus-
ta voi vahingon sattuessa joutua tosi kovaan tilanteeseen.  
Veneessä kannattaa pitää laajaa vakuutusta, sillä pelkkä vastuuvakuutus ei tuo rikkinäistä ve-
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nettä eikä aina sen matkustajiakaan takaisin kotiin. Matkaveneily poikkeaa tässä suhteessa lä-
hiveneilystä.  
Veneen nostamistapahtuma on vakuutusturvan piirissä vain, jos vakuutus on voimassa myös 
maissa siinä maassa, johon vene nostetaan. Huomioi tämä, jos vaikkapa joudut ottamaan ve-
neesi ylös Saksassa. Vakuutuksen raja saattaa kulkea laiturin reunan kohdalla. Nosturin tai te-
lakan vakuutuksiin ei kannata luottaa.  

 Vakuutuskirja tulee olla mukana. Tätä tuskin kysytään ilman, että jotain ensin on sattunut. 
Kirjan puuttuminen vaikeuttaa asioiden käsittelyä. Kirjan mukana olo on myös oman edun 
mukaista. 

 Kopiot asiakirjoista 
 Asiakirjoista kannattaa jättää yhdet kopiot kotiin – varmuuden vuoksi. Vielä parempi, jos ko-

tiväki voi tarvittaessa toimittaa kopiot pyydettyyn osoitteeseen.  
 Toinen kopiosarja olisi hyvä olla mukana veneessä alkuperäisistä erillään säilytettynä.  
 Nykyaikainen tapa on skannata asiakirjat ja tallettaa ne mukana kuljetettavalle mobiililaitteel-

le ja pilveen.  
 Kopioi seuraavat: 

- Passit 
- Mahdolliset viisumit 
- Veneen rekisteritodistus 
- Venetodistus (kerhon antama) 
- Radioaseman lupa (VHF) 
- Pätevyyskirjat kuten kuljettajankirjat, radiopuhelimen hoitajan lupakirjat unohtamatta au-

ton ajokorttia (jos on) 
- Lääkereseptit 
- Muut mahdolliset asiakirjat 

 Meripelastus ja Trossi 
Vain hengen pelastaminen tehdään ilmaiseksi kaikissa maissa. Irrotus karilta, hinaus, jatko-
huolinta yms. ovat pääsääntöisesti maksullisia. Suomessa yleinen veneiljäapu ei ole tunnettu 
läheskään kaikissa maissa.  
Meripelastusseuran Trossi auttaa pitemmälle. Trossi-jäsenpalvelu on voimassa Suomessa, 
Ahvenanmaalla, Ruotsin rannikolla, osassa Tanskan rannikkoa mutta esimerkiksi ei ollenkaan 
Saksassa, Puolassa tai itärannikolla. 
Mukana on oltava Trossi - jäsenkortti ja veneessä kiinni tarra. 
Trossi – jäsenyys kannattaa toki ottaa, vaikka pitemmälle matkalle ei lähtisikään. 
 
Lisätietoja saat paikallisten meripelastuseurojen sivustoista: 
 

Ahvenanmaa: Ålands Sjöräddningssällskap,  
https://sjoraddningen.ax/en/start/ 
 
Ruotsi: Svenska Sjöräddningssällskapet;  
https://www.sjoraddning.se 
 
Tanska: Dansk Søredningsselskab;  
https://dsrs.dk 
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Saksa: Deutsche Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger; 
https://www.seenotretter.de/short-summary 

 
 
Ruotsissa toimii myös organisaatio Sjöassistans. Tämä tarjoaa apua jäsenille silloin kun ve-
neen kanssa on syntynyt henkeä uhkaamaton ongelma. Järjestö mm. hinaa, irrottaa karilta, su-
keltaa ja avustaa miehistön kotiuttamisessa haveritilanteen seurauksena.  
Apua tarjotaan jäsenmaksunsa (595 kruunua/vuosi) maksaneille. https://sjoassistans.se 
 

 Radioliikenne 
VHF kuuntelu rajan lähellä ja muutenkin rannikolla liikuttaessa on asiallista ja monessa 
maassa välttämätöntä. Tilanne poikkeaa Suomen oloista jo pian kotoa lähdettyä.  Viranomai-
silla saattaa olla tarpeita kysellä kulkijan asioita ja kysymyksiin kannattaa vastata. Viran-
omaisten kiinnostus on myös turvallisuutta, joten tässä suhteessa on kyse yhteisestä edusta.  
 
Itämeren länsirannoilla ei yleensä ole tarpeen veneen ilmoittautua ennen saapumista sata-
maan. Veneily Ruotsissa ja Tanskassa on tässä suhteessa samanlaista kuin Suomessa. Baltian 
suurissa satamissa on ennakkoilmoittautuminen satamaa lähestyttäessä kuitenkin koettu eduk-
si ja sitä edellytetään mm. Klaipedassa ja Kaliningradissa (Batijsk).  
Voi kuitenkin olla eduksi tiedustella etukäteen veneelle paikkaa tai sataman käyttömahdolli-
suutta vallitsevassa säässä. Mm. monet Bornholmin satamat sulkevat porttinsa tuulen yltyessä 
eikä uusille veneille enää avata porttia kelioloista huolimatta. VHF on oivallinen väline selvit-
tää sataman tilanne etukäteen ja saada tarvittaessa suositus muuhun satamaan hakeutumiseksi. 
Suuriin Baltian kauppa-alussatamiin voi kuitenkin ilmoittautua ja saada vaikkapa neuvoja sii-
tä, minne mennä. Itämeren ulkopuolella kuten Brittein saarilla, on satamaan ilmoittautuminen 
yleisempää ja joskus jopa pakollistakin.  
 
Huonon näkyvyyden vallitessa tai muusta poikkeussyystä johtuen voi venekin kutsua lähistöl-
lä olevaa laivaa ja sopia väistämisestä ja muusta. Myös luotsit ja satamat vastaavat kutsuun. 
Avattavien siltojen ja sulkujen vartijoilla on usein VHF –päivystys. Kartasta, oppaasta tai itse 
sillalta käy ilmi kanava, mitä kuunnellaan, mutta alkuun pääsee yleensä myös kanavalla 16. 
Eräiden siltojen ja sulkujen avaaminen on sovittava erikseen, mutta yleensä silloilla on vakio-
ajat, milloin huviveneet päästetään läpi. Monen sillan altakin pääsee ja vallitsevan alituskor-
keuden voi kysyä VHF:llä. 
VHF tarvitsee tunnetusti luvan radiolle ja lupakirjan radioaseman hoitajalle. Tässä ei kannata 
luistaa. 

 Rajan ylitys 
Periaatteessa aluksen tulee ilmoittautua maasta lähdön ja saapumisen yhteydessä. Schengen-
sopimus muutti asian poistamalla ilmoittautumisvelvollisuuden rajan ylityksessä. Rajan saa 
myös ylittää merenkulullisesti sopivaksi katsomassaan paikassa. Viranomaiset valvovat rajan 
ylitystä muilla keinoilla, joihin kuuluu mm. pistokokeita ja teknistä valvontaa. Näihin täytyy 
olla valmiit ja tarkastus saatetaan tehdä koko maassaoloaikana - ei siis vain rajalla. 
Baltiassa kirjataan suurissa satamissa edelleen satamaan tulleet ja lähteneet veneet ylös sata-
makapteenin toimesta. Tämä kannattaa huomioida eikä esimerkiksi lähteä ilmoittautumatta.  
Viranomaistoiminta ei merkittävästi ole haitannut matkaveneilyä ja eduksi on tietenkin luetta-
va viranomaisten läsnäolosta syntyvä turvallisuus. Maailmanrauhan kehittyminen voi kuiten-
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kin johtaa muutoksiin myös veneilyn osalta ja tähän on meidän vain sopeuduttava. 
Erityisesti on huomautettava, että kaikilla henkilöillä veneessä on oltava tarvittavat matkus-
tusasiakirjat ylitettäessä EU:n sisärajoja Schengen sopimuksen suomin helpotuksin. Epäsel-
vissä tapauksissa on parempi ilmoittautua rajaviranomaisille.  
Ylitettäessä EU:n ulkoraja on aina ilmoittauduttava rajaselvitystä varten. Ota selvää, missä on 
kyseeseen tuleva ilmoittautumispaikka (lähellä rajaa, ensimmäinen satama jne…). VHF:llä 
annettu ennakkoilmoittautuminen on aina eduksi, mikäli menettely ei ole täysin selvää.   
EU:n ulkorajan ylityksessä on käytettävä tullitietä ja ilmoittauduttava erityisesti nimetyillä 
passintarkastusasemilla. 

Tämän on 2011 saanut kokea Baldiyskistä Itämeren halki suoraan Suomeen 
saapunut pieni suomalainen moottorivene, joka passitettiin Porkkalan merivar-
tioasemalta takaisin ulkomerelle saapuakseen Suomeen Helsingin kasuunin 
kautta Suomenlinnaan. Muissa Itämeren maissa vastaavaa kohtelua ei kuiten-
kaan ole koettu, mm. Venäjän rajaselvitykset ovat toimineet edelliseen verrattu-
na varsin sujuvasti. 

 Tulli 
Huvivene ja siinä kulkevat ihmiset noudattavat yleisiä tullimääräyksiä ja on myös tullin tar-
kastusten kohteena. Se, mikä on sallittua vaikkapa laivamatkustajalle, pätee myös kansainvä-
liseen veneilyyn.  
Schengen –sopimus tai EU ei vapauta tullimääräysten noudattamisesta. Ota selvää voimassa-
olevista määräyksistä ja noudata niitä.  
Erityinen ongelma voi muodostua tuontirajoitteisten tuotteiden osalta EU –maiden ulkopuo-
lelle suuntautuvilla matkoilla. Varmin tapa on säilyttää veneessä ostokuitit EU maista oste-
tuista tuotteista. Tällöin voi osoittaa, että niitä ei ole tuotu EU:n ulkopuolelta. Huomaa, että 
rajoitukset koskevat muutakin kuin perinteisiä nautinta-aineita! 
Eräiden reseptilääkkeiden kanssa voi tulla ongelmia, jollei ole esittää reseptiä. Pitkäaikaisella 
venematkalla tilanne voi olla hankalampi kuin tavallisella ruotsinristeilyllä. 
Ostettaessa esimerkiksi alkoholia toisesta E.U. maasta on hyvä pitää veneessä kuitit ostomaan 
ja veron suorituksen osoittamiseksi.  
On myös periaatteessa mahdollista, että jonkin maan tulli haluaa todistettavan, että veneessä 
olevat arvoesineet on ostettu tai tullattu E.U:ssa.  

 Miehistöluettelo 
Eräissä tapauksissa veneestä vaaditaan miehistöluettelo. Tämä on päällikön allekirjoittama lu-
ettelo veneessä olevista henkilöistä passin numeroineen. Tyhjiä tai osittain esitäytettyjä kaa-
vakkeita on syytä olla mukana ja mm. Venäjälle mentäessä sellaiset tulee leimata ulosselvi-
tyksessä EU:n ulkorajalla.  

Kesällä 2011 koettiin vaikeus kun Puolan rajaviranomaiset eivät suostuneet 
leimaamaan miehistöluetteloa veneen ollessa matkalla Kaliningradiin. Sisään 
selvitys Baltiyskissä sujui kuitenkin ripeästi.  
 

Miehistöluetteloita on myös spontaanisti kysytty mm. Saksassa, Puolassa ja sisään selvityk-
sessä Venäjällä rutiinin osana. Marineriyhdistyksellä on ollut jaossa oma miehistöluettelokaa-
vakkeensa, joka sähköisessä muodossa sopii hyvin venekunnan esitäyttöön ja tulostukseen. 
Kaavakkeen saa myös netistä Rajavartiolaitoksen sivuilta. 
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 Lipun käyttö 
Suomalainen vene käyttää kotimaansa perälippua aina kulkiessaan ulkomailla ja kansainväli-
sillä vesillä.  Perälipuksi käy vastoin yleistä käsitystä myös veneily-yhdistyksen lippu, mutta 
toki saa halutessaan myös käyttää tavallistakin Suomen lippua.  
Lisäksi käytetään veneen oikealla puolella kohteliaisuuslippuna sen valtion pienoislippua, 
jonka alueella ollaan. Lippu vaihdetaan rajan ylityksessä ja otetaan pois Suomeen tultua. Se 
siis ei ole matkamuisto, joka vielä syystelakalla liehuu uljaan matkantekijän mastossa. 
Satamassa oltaessa lippu nostetaan ja lasketaan vallitsevan tavan mukaisesti. Samalla noste-
taan ja lasketaan vieraan valtion pienoislippu. Mielestäni suomalaisessa aluksessa vieraan 
maan lippu ei liehu yksin. Tämän sai eräs veneilijä kokea Gotlannissa illalla kun rajapoliisi 
epäili veneen omistajaa Ruotsin lipun oikeudettomasta käytöstä. 
Lipun käytöstä on ajoittain käyty kantaaottavaakin keskusteltua. Mitä enemmän matkaa on 
veneellä ehtinyt tehdä, sitä vähemmän kiinnostaa aiheeseen liittyvä viisastelu ja sitä luonnolli-
sempaa on lipun sujuva käyttö vallitsevan kulttuurin ja tavan mukaisesti.  

 Tarkastukset matkan aikana 
Veneliikennettä valvotaan viranomaisten toimesta. Poliisi, rajavartiolaitos (vast.), tulli ja 
maasta riippuen muutkin viranomaiset saattavat pysäyttää veneen ja suorittaa tarkastuksia. 
Tämä on EU:ssa kuitenkin hyvin harvinaista eikä johda vaikeuksiin jos veneessä asiat ovat 
kunnossa.  Puhtaalla omallatunnolla liikkuvalla ei kokemuksen mukaan ole ollut syytä huo-
leen ainakaan Pohjois-Euroopan alueella. 

 Sotilastoiminta 
Odotettavissa ei ole, että suomalaisen huviveneen kulkuun EU:ssa puututtaisiin sotilaallisin 
keinoin. Sen sijaan saattaa matkavene merellä päästä todistamaan esimerkiksi laivaston yksi-
köiden liikkeitä ja harjoituksia. Yksittäisen sotalaivan kohtaaminen on päivän tai koko viikon 
kohokohta eikä yleensä aiheuta ongelmia.  

Omat kokemukseni käsittävät jopsa pintakulussa olleen sukellusveneen, joka 
sumussa väisti oikealta tullutta allekirjoittanutta.  

 
Itse voi aiheuttaa ongelmia toisille jos veneilijä pölähtää sotaharjoituksen, ammunnan tai et-
sinnän keskelle. Viisas osaa pysytellä erossa ennen kuin aiheuttaa häiriötä. Kielitaidon täytyy 
myös riittää ymmärtämään yksinkertaisen kieltotaulun tms. sanoma samoin kuin VHF:llä käy-
tävä tilanteeseen liittyvä yhteys.  
Avomerellä ja rannikon tuntumassa voi kohdata vartio- tai hävittäjälentokoneen, joka tehtä-
vänsä puitteissa käy tunnistamassa ulkomaalaisen veneen. Samoin saattaa nähdä laivasto-
osaston liikkeellä. Tällaisen toiminnan aktiivisuus vaihtelee aikakausittain ollen vilkkaampaa 
1980 – luvulla kuin 2000 luvun alussa. Tilanteiden muuttuessa, myös tämä asia muuttuu ja tu-
levaisuus voi nykyvalossa olla aktiivisempaa.   

 Sääntöjen noudattaminen 
Kansainvälistenkin sääntöjen tulkinta ja kansalliset säännöt vaihtelevat maittain. Monessa 
maassa, kuten Saksassa noudatetaan sääntöjä tiukemmin kuin Pohjoismaissa. Erityisesti ol-
laan kiinnostuneita ympäristövaikutteisten sääntöjen noudattamisesta kuten jäte- ja nopeusasi-
at. Myös muut asiat saatetaan ottaa kotimaatamme kirjaimellisemmin.  
Saksassa ongella olevassa jollassakin pidetään ankkuripalloa ja ankkurivaloa aivan itsestään 
selvänä asiana.  
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Eräänä kesäiltana 2000 -luvun alussa saksalainen rajavartiohelikopteri teki 
varta vasten lennon viereiseltä asemalta rannan vieressä olevien ankkuroitujen 
veneiden päälle eikä poistunut ennen kuin jokaiseen veneeseen oli sytytetty ank-
kurivalo.  

 
Belgiassa purjevene, johon on asennettu moottori, on ilmeisesti velvoitettu pitämään kärkikar-
tiota siitä merkiksi ja väistämään muita aluksia kuten moottorivene. Suomalaisten sisävesi-
sääntöjen mukaiset pienemmät kulkuvalot eivät täytä kansainvälisellä vesialueella noudatetta-
via vaatimuksia. Matkaveneissä on onneksi yleensä kv. vaatimukset täyttävät valot. Kanava-
liikenteessä saatetaan vaatia CEVNI säännön mukaisia tai vielä paikallisempia vaatimuksia.   
Saksassa on jo pitkään toiminut vesistönsuojelupoliisi, joka mm. valvoo, ettei veneiden tank-
kauksessa veteen pääse polttoainetta. Seurauksena voi olla sakko, joka yleensä ei koidu huol-
toaseman maksettavaksi. 
On oleellista ymmärtää, että veneen päälliköllä on velvollisuus ottaa selvää kohdemaassa val-
litsevista säännöistä. Merenkulku on kansainvälistä eikä toisessa maassa voi vedota oman 
maansa sääntöihin tai käytäntöihin. Matkailijan kannattaa jättää totunnaiset sääntöjen oikomi-
set väliin ja tehdä kuten kirjoissa sanotaan. Silloin ei ainakaan tee suurta virhettä. 

 Satamapaikkojen varaus 
Satamapaikkojen ennakkovaraus on eräissä satamissa tarpeen. Se tehdään nykyään usein ne-
tillä, mutta muitakin menetelmiä löytyy. Netistä kannattaa katsoa, mikä kunkin sataman tilan-
ne on niin käytäntöjen kuin vapaiden paikkojenkin suhteen. Monet satamat eivät toistaiseksi 
kuitenkaan ole tällaisessa palvelussa, mutta tilanteen odotetaan kehittyvän siihen suuntaa ai-
nakin suurempien tai suositumpien satamien osalta. 
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Matkamoottoriveneilijöiden yhdistys 

Marinerit ry   
           perustettu 1989 

 

Matkaveneilyvalmennus  

©Klaus Salkola 
________________________________________________________________________________ 

”Mukaan otetaan muutakin kuin uikkarit ja nenäliina” 

Veneen pakkaaminen 
 
On eri asia ottaa veneeseen mukaan viikonloppuna tarvittavat eväät ja varusteet kuin 
varautua usean viikon yhtäjaksoiseen asumiseen veneessä. Matkavene on 
kulkuvälineen lisäksi myös omavarainen koti ja asunto. Tämä edellyttää otettavaksi 
mukaan enemmän tavaroita, arvioimaan totuttujen tavaroiden tarpeellisuutta ja myös 
huolehtimaan tavaroiden säilyttämisestä ja käyttöön saamisesta. 

Veneen pakkaaminen aloitetaan tyhjentämällä vene 
Tyhjä vene varmistaa, että turhaa tavaraa ei tule mukaan ja että kaikki sopii järkevästi 
paikalleen. Tyhjentäminen on erityisen tarpeen pitkään muussa käytössä olleen veneen 
kohdalla mutta aktiivisen matkaveneen tyhjentäminen edes joskus auttaa pitämään 
painon ja tilan käytön kurissa.  
 
Matkalle tarvitaan paljon tavaroita mukaan. Veneeseen mahtuu vain jonkin verran 
tavaroita. Matkalle ei kannata ottaa ainuttakan sellaista tavaraa, josta varmuudella 
tietää, ettei tule tarvitsemaan. Moottorisaha ja marjanpoimintalaite lienevät itsestään 
selviä esimerkkejä mutta monet suomalaiseen veneilyyn liittyvät esineet kuten 
pilkkihaalarit ja kumisaappaat ovat nekin kesällä tarpeettomia ja vievät vain tilaa. 
Matkalla turhien tavaroiden on tehtävä tilaa tarpeellisille. Tilaa on todella vähän. 
 
Oli vene kuinka suuri tahansa se on aina tilavuudeltaan ja kantavuudeltaan rajoitettu. 
Lisäksi asiaan kuulumattomat ja käyttöön huonosti sopivat tavarat ovat tiellä ja voivat 
haitata veneen tehokasta ja mukavaa käyttöä. Matkavarustelun ensimmäinen tehtävä 
on tarpeettoman tavaran vieminen pois. 
 
Veneen tilat ja kantavuus asettavat rajat mukaan otettavan tavaran määrälle ja ihmisen 
mielikuvitus mukaan haluttavan tavaran määrälle. Pakkaamisen suunnittelu kannattaa 
aloittaa vaikka jo talvella. Tällöin selvitetään periaatetasolla se, paljonko tavaraa 
veneeseen mahtuu ja miten se sinne sijoitetaan.  
 
Veneen tilat ja kantavuus asettavat rajat mukaan otettavan tavaran 

määrälle ja ihmisen mielikuvitus mukaan haluttavan tavaran 
määrälle. 

 
Vene kannattaa pakata matkakuntoon useiden päivien aikana ennen lähtöä. Työt 
voidaan selkeästi tehdä siten, että vene (tai osa siitä) kerta kaikkiaan tyhjennetään 
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laiturille. Kerääntyneestä tavaramäärästä valitaan mukaan tarvittavat ja loput viedään 
pois. Pois vietävä tavara ei välttämättä ole kelvotonta, se vain ei ole tarpeellista tai ei 
sovellu edessä olevalle matkalle. Pelkkä tilakohtainenkin läpikäynti jossa päätetään 
jokaisen esineen kohdalla mitä tehdään, on riittävää. Vuosia käytössä olleeseen 
veneeseen kertyy uskomaton määrä tavaraa, jonka paras paikka pitkällä matkalla ei 
ole olla veneessä mukana. Oman yli 30 vuotta jatkuneen matkaveneilyurani aikana en 
esimerkiksi muista tilannetta, missä vaikkapa ei olisi pärjätty ilman kumisaappaita, 
kirvestä tai telttaa. 

Mitä mukaan? 
Oleellista pakkaamisessa on se, että jokaisella tavaralla on paikka, missä se pysyy, 
säilyy, löytyy ja on käyttöön otettavissa. Mikään tavara ei saa olla siten sijoitettuna, 
että se estää tärkeän toiminnon tai vaarantaa turvallisuutta. 
 
Mukaan tulee pakata sekä ihmisten, että veneen tarvitsemat tavarat ja varusteet 
useamman viikon tarpeisiin. Matkalla tarvitaan sopivan kokoinen omavaraisuus millä 
selviydytään sekä arjen elämästä ja rutiineista, että poikkeustilanteista. Ei ole järkevää 
keskeyttää ajo ja etsiytyä palvelujen pariin aina kun jotain tavanomaista tarvitaan. 
 
On mahdotonta antaa yleispätevää luetteloa tavaroista, joilla tullaan toimeen. Tässä 
edellytetään omaa harkintaa ja kokemusta aikaisemmista venematkoista. Monista 
tarvittavista tavaroista ja varusteista on tarkemmin mainittu muissa osioissa.  
 
Henkilökohtainen vaatetus, hygienia ja ruokahuolto tulee järjestyä veneen 
kulkiessa. Näistä mainitaan enemmän osiossa 11. ”Etelänmatka” ei kohdistu suuriin 
luontoalueisiin joten asuvalintaa voi painottaa kaupunkiloman suuntaan. Pääpaino on 
kuitenkin veneessä eläminen.  
 
Kosmetiikkaan en ota kantaa mutta hygieniaa ja puhtautta on voitava ylläpitää 
veneessä ja satamien suihkutiloissa.  
 
Myös vene on voitava pitää puhtaana. Tarvitaan pesuaineita ja välineitä myös veneen 
hygienian ylläpitämiseen. Talous- ja WC paperista lienee turha muistuttaa – vai onko? 
 
Läheskään kaikissa yöpymispaikoissa ei ole kelvollista ruokakauppaa eikä päivän 
mittaan käydä maissa syömässä. Ruokaa tulee siis voida säilyttää veneessä 3 – 5 
päivän tarpeisiin. Koko matkan muonan pitäminen mukana ei kuitenkaan ole tarpeen 
sillä muutaman päivän välein ollaan siirtomaisillakin ihmisten ilmoilla ja löytyy 
mahdollisuus tuoreiden elintarvikkeiden hankintaan. Astiastot ja aterimet samoin 
kuin valmistus- ja tarjoiluastiat ovat tietenkin tärkeitä.  
 
Veneen ensiapulaukun lisäksi tarvitaan mahdolliset reseptilääkkeet ja yleislääkkeitä 
itse hoidettavia pikkuvaivoja varten.  
 
Viihtyvyys joutuu matkalla koetukselle tavalla tai toisella. Mukana pitää olla harkittu 
mutta kevyt valikoima niitä varusteita, joilla itse kukin torjuu kyllästymistään matkan 
tekoon. Näitä ovat esimerkiksi verkko- ja viihdelaitteet, puhelimet, kirjallisuus, pelit ja 
harrasteet ja varusteet, joita vastaavanlaiselle turistimatkalle muutenkin otettaisiin 
mukaan. Musiikkilaitteet, soittimet ja laulukirjat voidaan ottaa mukaan tilan salliessa. 
Liikunnan harjoittamiseen tarvittavia varusteita voi luonnollisesti olla jos niille 
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oikeasti löytyy käyttöä. Itselläni on aktiivisena valokuvaajana luonnollisesti 
kameravarustus ja tiedän matkaveneilijöitä, jotka yhdistävät merikalastuksen, 
tenniksen tai golfin venematkailun kanssa.  
 
Veneelle itselleen tarvitaan myös mukaan varusteita. Katsastuksessa vaaditut ja 
suositellut työkalut, varaosat ja tarvikkeet ovat itsestään selvyyksiä. Käyttöaineista on 
mainittu erikseen osiossa 09.  

Ohjekirjat 
Tarkasta, että kaikki veneen ja sen laitteiden ohjekirjat ovat mukana. Vain mukana 
olevasta ohjekirjasta voi lukea ohjeita silloin, kun sormi menee suuhun. Jos luet 
ohjekirjat sähköisesti, lataa ne koneesi muistiin, sillä netti ei välttämättä toimi siellä, 
missä tietoa tarvittaisiin.  
Muista, että itse saatat olla ainoa, joka osaa suomea silloin kun vikaa etsitään. Ei ole 
pahitteeksi tallettaa ohjekirjat mukaan myös muilla kielillä. 
 

Mitä jätetään kotiin? 
On myös hyvä ottaa kantaa tavaran määrään. Matkalla kuitenkin tarvitaan selvästi 
enemmän tavaroita kuin viikonloppuna. Useimmat veneet on suunniteltu viikonlopun 
matkoja varten. Oikealla pakkaamisella pitkällä matkalla tarvittavat tavarat saadaan 
mahtumaan mukaan käyttötilaa säästäen. Hyvä yleisohje mukaan otettavasta tavarasta 
on ensisijaisesti keskittyä sellaiseen, jota käytetään veneen reunalistan sisäpuolella.  
Suurissa satamissa pääsee tarvittaessa hankkimaan puuttuvaa materiaalia, joten sen 
mukaan kannattaa tavaroiden määrää arvioida.  
Jos matka suuntautuu keskikesällä etelään, voidaan vähänkin paksummat vaatteet, 
huovat, makuupussit ja lämpimät jalkineet huoletta poistaa. Kerrastoja, takkeja, 
villapaitoja, pilkkihaalareita ja vastaavaa kertyy veneeseen uskomaton määrä. Riittää, 
jos mukana on yksi kevyt tapa pukeutua hieman kesäistä lämpimämmin. Veneilyasu 
on jokaisen mielen mukainen, mutta kannattanee ottaa mukaan myös ”katukelpoinen” 
asuste. 
Mikäli venettä ajetaan ulkoa, tarvitaan luonnollisesti viimanpitävät puvut ajopuvuiksi. 
Katettu vene on pikemminkin liian kuuma kuin kylmä myös silloin, kun keskikesällä 
ulkona on ”koleata”.  
Telttailuun ei ole suurempia mahdollisuuksia eikä teltta tällaisella matkalla tule 
kyseeseen edes lisämajoituksen muodossa. Satamissa on yleensä myös valmiita 
istumapaikkoja ilman, että telttatuoleja ja varsinkaan maissa käytettäviä pöytiä aivan 
välttämättä tarvitaan mukana. Kevyet istuma-alustat vievät vähemmän tilaa kuin tuolit 
ja yleensä ne riittävät niitä kertoja varten, kun halutaan ja voidaan istua maissa 
vaikkapa aallonmurtajan kivetyksellä.  
Kirves ja pokasaha lienevät hyviä saariston tulisijoilla, mutta etelän satamissa saa 
sakot jos tekee tulet, puihin kajoamisesta puhumattakaan. Grilli, savustin, hiilet, purut 
yms. saattavat olla mukavia jonkun yksittäisen kerran myös pitkällä matkalla, mutta 
käytännössä niiden käyttö ahtaissa satamissa on usein kyseenalaista. Suurikokoisina 
ne voidaan jättää kotiin jos tilasta tulee pula. Monessa satamassa on grillejä ”talon 
puolesta”. 
Veneeseen kertyy myös harrastevälineitä, joilla ei ole käyttöä. Venematka ei 
välttämättä ole kalamatka, joten useimmat kalastusvälineet voitaneen suosiolla jättää. 
Kiintoisaahan se kalamiehelle joskus on muilla vesillä kokeilla, mutta ainakin verkot 
ja vastaavat ovat tyypillistä kotivesien kalustoa.  
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Jolla 
Jos veneessä kuljettaa jollaa, tulee sen olla omalla paikallaan kannella tai taaveteissa. 
Satamissa tulee hinattavan apuveneen kanssa ongelmia mennen tullen. Kelluva 
apuvene ei oikein sovi satamaan muita häiritsemättä.  
Kumivene, perämoottori ja bensatankki vievät yllättävän paljon tilaa. Koska perillä 
tukeudutaan rakennettuihin satamiin, kumiveneestä olisi kovin vähän iloa haittaansa 
nähden. Pitkiä matkoja ei jollalla kuitenkaan tehtäisi, joten ainakin moottorin voisi 
jättää. Jollalla tulisi etupäässä soudeltua aallonmurtajan sisäpuolella, aukon 
ulkopuolella tarvitaan usein jo isompaa venettä.  
Jollan hinaaminen perässä on hankalaa. Aallokko saattaa matkan eri vaiheissa nousta 
huomattavaksi. Kumiveneen hinaaminen takaperin puoliksi peräpeilille nostettuna on 
yleistynyt. Tämä lienee vapaasti hinaamista turvallisempi tapa, mutta on siinä myös 
haittansakin. Nykyään näkee muitakin innovatiivisia tapoja kuljettaa kumivene veneen 
mukana.  
Huomioi, että kumivene ei saa estää portaiden käyttöä veteen pudonneen 
pelastautumisessa. 
 

Kannattaa muistaa, että tosioloissa jollasta ei ole pelastusveneeksi – ajatus on 
silmänlumetta ja itsensä pettämistä! 

Satamista saa käyttöön yhtä ja toista 
Satamissa varusteita on joko vapaasti käytettävissä, myytävänä tai vuokrattavana. 
Tästä esimerkkinä vaikkapa polkupyörä, jollaisia vuokrataan lähes jokaisessa 
vierassatamassa. Oma polkupyörä ei siis ole täysin välttämätön, vaikka pyörän 
käytöstä satamissa on selvää iloa ja hyötyäkin – esimerkiksi kauppamatkoilla ja 
aluetta kierrettäessä. Taittopyörät veneessä on mukava lisuke, mutta ilmankin pärjää.  

Yksittäinen kokemus voi sokeuttaa 
Ihminen sokeutuu omalle kokemukselleen. Kerran hyödylliseksi koettu tavara saattaa 
syöpyä mieliin ehdottoman välttämättömänä, vaikka poikkeuksellinen tarve tuli eteen 
vain kerran. Tämä toimii myös toisen henkilön jakaessa kokemuksiaan.  
On osattava arvioida, mitä tavaraa joskus on tarvinnut sattumalta ja mikä tavara on 
sellaista, minkä tarve on jatkuva tai todennäköinen. Arvovaltaisissa ohjeissa ja 
oppikirjoissa saatetaan ”syyllistyä” tähän samaan hätävarjeluun. Tämä selittää eri 
veneilijöiden kirjavat näkemykset tarvittavista tavaroista ja sen, miksi moni vene on 
puolillaan paikoilleen unohtunutta tavaraa. Oma lukunsa on tavarat, joiden tarve ja 
jopa käyttökelpoisuus jo ajat sitten ovat poistuneet, mutta tavara makaa veneessä yhä. 
Näitä löytää jopa ruuveilla kiinnitettyinä… 
 

Arvoanalyysi 
Tavaran mukaan otettaessa kannattaa huomioida kuinka usein tavaraa tarvitaan ja 
millaiset ovat seuraukset siitä, jos tavaraa ei ole. Esimerkiksi ruokailuvälineitä 
tarvitaan useampi kerta päivässä, vaikka ilmankin tulisi jotenkin toimeen. Vastaavasti 
sammutinta koko elinaikanaan tuskin tarvitsee kertaakaan, mutta jos se puuttuu kun 
tuli on irti, ollaan tosi pahassa pulassa. Tällaisten ääritapausten välillä löytyy tavaroita, 
joita harvoin tarvitaan ja joiden puute ei johda suuriin ikävyyksiin. Niistä saatetaan 
karsia tärkeämpien edessä. 



K Salkola 2022 
 

5

Pelastusvälineillä on etusija 
Sanomattakin on selvää, että pelastusvälineiden tulee aina olla hyvin käsille  
saatavilla. Niitä ei saa sulloa sivummalle muun tavaran tieltä eikä muulla tavaralla saa 
estää välineen käsille saamista. Näihin on päästävä nopeasti ja varmasti käsiksi. 
Liivien osalta riittää, että matkamiehistöllä on omat liivit helposti käsillä. Ylimääräiset 
veneen liivit voivat olla piilossa tai miksei osa niistä jopa kotona. 
Ei myöskään saa pakata niin, että kulku veneen sisällä vaikeutuu. Kulkuteiden ja 
varauloskäyntien (luukusta) tulee olla selkeät ja käytettävissä. Samoin ei saa estää 
tärkeisiin kohteisiin luokse pääsyä kuten konetila, pohjahanat ja vastaavat. 
Ankkurointi ja kiinnitys tulee voida toteuttaa sujuvasti ilman, että varusteita täytyy 
alkaa etsiä muiden tavaroiden seasta. Pitkällä matkalla on monta kiinnitystä. 

Veneen ehdoilla  
Pakkaamisessa on huomioitava veneen oikea kellumisasento ja kuormitus. Tässä 
mennään joskus halpaan. Veneen painon ja painopisteen tulee olla järkevissä rajoissa 
varsinkin pitkällä matkalla. Kun vene on pakattu, kannattaa katsoa mitä myöten ja 
missä asennossa se ui. Ero normaalitilaan saattaa ensi yrityksellä olla merkittävä. 
Veneellä ei saa olla pysyvää kallistumaa ja sen tulee kellua vaakasuorassa tai 
edullisimmassa trimmissä myös pituussuunnan suhteen. Pakkaamista voi joutua 
korjaamaan. 
Vaarallinen virhe on lisätä kuormaa korkealle. Tällä heikennetään vakavuutta ja 
seuraukset voivat olla kohtalokkaita. Veneilijällä ei ole käytössä keinoja vakavuuden 
arvioimiseksi. Siksi on parempi lastata mahdollisimman alas ihan varmuuden vuoksi. 
Käytä pilssitilat ja vastaavat hyödyksi. 
Erityisesti varotetaan kiinnittämästä raskaita esineitä keinuksi riippumaan tai 
jättämästä niitä vapaasti liikkumaan. Tämä voi heikentää vakavuutta tai aiheuttaa 
vahinkoja.  
Vakavuuteen vaikuttaa myös tankissa tai astiassa olevan nesteen vapaa pinta. Tämä on 
lähinnä huomioitava lisätankkien rakentamisessa tai suurten irtotankkien tuomisessa 
veneeseen. On vakavuuden kannalta parempi, että tankki on veneen pituus- kuin 
poikittaissuuntaan. Vaarallisinta on silloin, kun tankki ei ole tyhjä eikä täysi. 

Kaksivaiheinen pakkaus 
Harvoin tarvittavat tavarat pakataan vaikeimmin luokse päästäviin paikkoihin. 
Monesti kannattaa tietyn tavaran pääosasta erottaa pieni määrä -esimerkiksi puolen 
viikon tai jopa päivän tarve -ja pakata se helpommin käsille saatavaan paikkaan. Näin 
teen itse vaatteiden ja merikarttojen suhteen. Tällä tavoin "pilssin pohjia" joudutaan 
kaivelemaan harvemmin ja hetki voidaan valita sopivaksi. Päivämatkan aikana ei 
tulisi tarvita mitään vaikeasti käsille saatavaa. Satamassa järjestetään tavarat valmiiksi 
seuraavaa etappia varten. 
Karttoja käytetään matkalla aika paljon. Ne vievät tilaa. Käyttöön otetaan muutaman 
seuraavan päivän paperikartat. Loput pidetään varastossa.   
Tavara kannattaa pakata pienissä erissä. Tällöin tila tulee paremmin täytettyä ja eri 
tavaroita on helpompi ottaa käsille.  
Suuret laukut jätetään kotiin sen jälkeen kun tavarat on sijoitettu veneeseen. 
Kangaskassi ei juuri vie tilaa, mutta matkalaukku on veneessä mahdoton. Matkalla 
tuskin tarvitaan laukkuja – miksi ottaa sellaisia mukaan? 
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Pakkaa merta varten 
Paitsi että tavaraa on sopiva määrä mukana oikein sijoitettuna, huomiota tulee 
kiinnittää tavaroiden paikoillaan pysymiseen matkan aikana. Vanhan katsastuksen 
sääntö: Yli 5 kg paikallaan ja yli 15 kg kiinnitettynä ei ole turhaa. Liikkuessaan raskas 
esine aiheuttaa tuhoa joko äkkinäisellä rysäyksellä tai vähitellen hankaamalla. 
Sen lisäksi tulee huolehtia siitä, että lukuisat kevyemmät tavarat aina vuoteiden patjoja 
myöten pysyvät paikoillaan merenkäynnissä.  
 
Kaappien ovien tulee pysyä kiinni ja vetolaatikoiden paikoillaan myös pitkäaikaisessa 
veneen heilumisessa. Pitkällä matkalla tavaroiden irrallisuus vaikuttaa paljon 
pitempään kuin kotovesillä. Seuraukset kehittyvät sen mukaisesti.  
 

Pakkaa vene meriklaaristi! 
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Matkamoottoriveneilijöiden yhdistys 

Marinerit ry   
           perustettu 1989 

 

Matkaveneilyvalmennus 
© Klaus Salkola    

 

Matkan taktiikasta 
 

Kun olemme päättäneet määränpäämme ja sitoutuneet sen saavuttamiseksi tulee 
meidän olla valmiit panostaa asian puolesta. Seuraavat ajatukset on esitetty 
pelkästään tässä mielessä.  
 
Pitkän venematkan suorittaminen ei ole sama asia kuin viikonlopun retkeily 
lähisaareen. Se poikkeaa myös loman mittaisesta oleilusta Saaristomerellä siinä, että 
lähdettäessä on asetettu tavoite, jonka saavuttaminen edellyttää aktiivista ja 
pitkäaikaista suorittamista. Tarvitaan siis suunnitelmallisuutta ja taktiikkaa tavoitteen 
saavuttamiseksi. 
 

- Pidä tavoite mielessä ja seuraa matkan edistymistä. 
- Etene silloin kun voit. 
- Lepää silloin kun et voi edetä. 

 
Erityisesti tulee huolehtia siitä, että kotimatka sujuu ajallaan. Se on menomatkaa 
helpompaa, mutta vaatii toteutuksen silti.  
 

Matkan pääosat 
On tarpeen pitää mielessä, että tällä lomalla ollaan menossa kaukaiseen tavoitteeseen 
ja että matkan varrella olevat kohteet jäävät nyt väliin paremman kohteen tieltä. 
Matkan tavoitteen hämärtyminen on ollut monen keskeytyksen syynä. 
Mielenkiintoiset kohteet matkan varrella merkitään muistiin tulevia matkoja varten, 
mutta nyt ollaan menossa pitemmälle. 
 
Matka jakautuu kolmeen osaan: Menomarssi, perillä olo ja paluumarssi. Tässä 
valmennuskurssissa painotutaan meno- ja paluumarsseihin matkan suorittamisen 
kannalta. Tyypillinen meno- tai paluumarssi Suomen ja Itämeren eteläosien välillä 
tapahtuu noin viikon aikana jolloin päätavoite on nopea siirtyminen kotivesiltä 
kohdealueelle ja sieltä sitten takaisin.  Perillä olo on veneilyä uudessa veneily-
ympäristössä – asia, jota useimmat matkallaan tavoittelevat.  
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Suunnittelu ja seuranta 
Koko marssiosuus jaetaan päivämatkan mittaisiin osiin. Matkatavoitteen 
suuruusluokka on tyypillisesti 100 mpk. Saadaan karkea hahmotelma siitä, millä 
alueella milloinkin on mahdollista olla.  
 
Viikon aikana varaudutaan pitämään 1 - 2 lepopäivää. Nämä ovat myös huoltopäiviä. 
Niiden ajoitusta ei kannata tarkasti suunnitella, vaan ne muovautuvat matkan aikana 
sään ja muun tilanteen mukaan. Laskien saadaan kuitenkin karkea hahmotelma siitä, 
miten matka etenee. 
 
Päivämatkan kertymistä seurataan päivän aikana. Tavoite pitäisi saada täyteen, mutta 
jos olosuhteet mahdollistavat, voidaan se tietenkin ylittää. Tällöin jää maileja 
"säästöön" myöhemmin syntyvää lyhyempää päivää varten. Menetelmä saattaa 
tuntua masokistiselta, mutta se on toimiva ja hyväksi koettu. Päivittäinen "viitsisinkö 
nyt jatkaa" - ajattelu ei yleensä ole vienyt venettä tavoitteeseensa.  
 
Tarkastele etenemää kohti määränpäätä. Joskus joutuu siirtymään sivusuunnassa 
ilman, että määränpää lähestyy mutta samalla saatetaan päästä sään tai muun seikan 
suhteen parempiin asemiin. Näin erityisesti kun saariston suojasta haetaan tulevalle 
tuulelle suotuisia reittejä. 

Erilainen vesistö on huomioitava 
Saariston puuttuminen tekee rannikosta suojattomamman. Täällä noudatettuja 
tuulirajoja kannattaa merkittävästi alentaa. Käytännössä on yli 10 m/s jo melkoinen 
tuuli veneelle kuin veneelle ja vastaa ankaruudeltaan ehkäpä 15 m/s saaristossamme. 
Tuulipäivinä ollaan satamassa kiinni ja tutustutaan paikkakuntaan. Tämä on nöyrästi 
opeteltava taito ja on otettava huomioon matkaa suunniteltaessa. 

Rannikolla on merkitystä sillä, mistä suunnasta rantaan nähden tuulee. Rantaviiva ei 
välttämättä suojaa tuulelta mutta aallokko ei kehity samoihin mittoihin kuin jos 
tuulella on pitkä pyyhkäisymatka.  

Myös vähäinen virta vaikuttaa aallokkoon yhdessä tuulen kanssa.  

Mereltä tuleva aallokko jyrkkenee pahaksi juuri ennen rantaa. On viisaampaa kulkea 
ulompana ja saada aallokko loivempana. Etäisyyttä tarvitaan muutama maili. 
Maatuulella on aallokko suojaista vain 1 – 2 mailia rannasta. Tällä etäisyydellä voi 
vastaavasti olla matalaa, joten aina ei tätä voida käyttää hyväksi. 

Säätaktiikka 
Itämeren alueella on kesällä kesäinen sää, mutta se voi silti keskeytyä lyhytaikaisen 
huonon sään johdosta. Vaikka kuinka tuulee, on hyvä muistaa, että pian on jälleen 
kauniimpaa. Ei ole olemassa tuulta, sadetta tai ukkosta, joka ei aikanaan hellitä ja 
tilalle tulee kelvollista säätä. Sama kyllä koskee myös kauniita ilmoja. 

Sää ei ole matkan kokonaisuuden kannalta este, mutta se on otettava huomioon 
päivittäisessä matkan teossa. 

Älä aja väkisin kovassa tai muuten huonossa kelissä. Huonon sään aikana 
levätään satamassa tai suojapaikassa. Myös tämä edistää matkaa. 
 

Hyödynnä sääikkunat.  
Sää vaihtelee joskus muutaman tunnin jaksoissa. Syntyy erilaisia säätilanteita ja 
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niiden seassa löytyy ”sääikkunoita”. Sääikkuna on ajallisesti ja alueellisesti rajattu 
hetki, missä sää ei aseta estettä veneen etenemiselle. Näiden avulla on mahdollista 
sovittaa matkansa ottaen huomioon missä ollaan sään eri vaiheissa. 
Sen sijaan että nyt jäätäisiin odottamaan vaikkapa luvattua iltapäivän vastatuulta, 
lähdetäänkin hyvin aikaisin aamulla jotta tuulta edeltävän ajan kuluessa päästäisiin 
edessä olevan avoimen kohdan yli.  
Joskus kannatta myös ottaa vastaan kohtuullisesti kovempi keliosuus ja päästä sen 
jälkeen kulkemaan suojassa edessä olevan pitemmän tuulikauden aikana. Näin tehtiin 
mm. Ohtalla 2019 kun Utössä yöpyminen vaihdettiin yölliseen Pohjoisen Itämeren 
ylitykseen Ruotsin saariston suojaan, jonne saavuttiin samoihin aikoihin kolme 
seuraavaa päivää riehuneen länsituulen kanssa.  
 
Sääikkunan käyttö on nykyään helpompaa koska ennusteista voidaan milloin 
hyvänsä selvittää mitä minnekin mihin aikaan on tulossa.  
 
Muista myös lähteä liikkeelle kun keli antaa myöten. Varo uppoutumasta huonon 
sään luomaan synkkyyteen. Jos ensin on pelästynyt kovaa tuulta ja mennyt suojaan, 
ei tuulen hellittämistä tahdo nähdä eikä uskoa. Seuraa tilanteen kehittymistä. 

 Aallokon vaikutus 

Nouseva tuuli nostaa aallon korkeutta vähitellen ajan kanssa, mutta aallot ovat 
aluksi jyrkkiä. Laskevan tuulen aikana aallokko pyöristyy eikä kasva korkeutta.  
Aallokon kokoon ja luonteeseen vaikuttaa kolme perustekijää: Tuulen voimakkuus, 
aika, minkä tuuli on puhaltanut ja pyyhkäisymatka, minkä tuuli on päässyt 
pyyhkäisemään veden pintaa rannan jälkeen. Tämän lisäksi veden syvyys vaikuttaa 
myös merkittävästi aallokon luonteeseen ja aallokkoa heijastavat seinämät 
aiheuttavat ristiaallokkoa. 
Tuulen voima ymmärrettävästi vaikuttaa aallokon kokoon. Tuulen alkaessa kehittyy 
ensi jyrkkää aallokkoa joka ajan kuluessa pyöristyy aallokon pituuden kasvaessa. 
Tietyn ajan kuluttua on aallokko täysin kehittynyttä eikä muutu ennen kuin tuuli 
muuttuu. Tuulen laskiessa aallokko pyöristyy ja pitenee.  
Pyyhkäisymatka antaa tuulensuojaa lähellä rantaa mutta suoja vähenee kauempana. 
Tietyllä etäisyydellä ei pyyhkäisymatkan kasvaminen enää vaikuta aallokon kokoon.  
Tuulen suunnan muuttuessa syntyy uusi aallokko, joka on ristissä edelliseen nähden. 
Kiinteästä seinämästä kuten rannasta tai laiturista aallokko heijastuu ja muodostuu 
ristiaallokkoa. Veden syvyyden äkkiä madaltuessa muuttuu aallokko jyrkemmäksi. 
Ero avoimien vesien ja saariston aallokoiden välillä näkyy mm. siinä, että saariston 
aallokko on jyrkkää ja matalanakin rasittavaa. Avoimilla vesillä aallokon korkeuden 
vaikutus veneeseen vähenee aallon pituuden kasvaessa. Toisaalta, huomattavasti 
alemmalla tuulen voimalla saadaan avoimilla vesillä aikaan raja, missä kannattaa 
hakeutua suojaan.  
Mereltä tuleva aallokko jyrkkenee pahaksi juuri ennen rantaa. On monesti 
viisaampaa kulkea ulompana ja saada aallokko loivempana. Etäisyyttä tarvitaan 
muutama maili. Maatuulella ranta suojaa aallokolta vain 1 – 2 mailia rannasta. Tällä 
etäisyydellä voi olla matalaa, joten aina tätä ei voida käyttää hyväksi. Suurten 
salmien (esim. Kalmarsund) keskellä on rauhallisempi aallokko kuin vähänkään 
lähellä rantoja. Kun tuulee kovasti - mene keskelle.  
Aavalta mereltä kohti sataman aallonmurtajaa puhaltava tuuli nostaa jyrkän aallokon 
sataman eteen. Jos kestät satamasta ulos 2 - 3  mpk vasta-aallokkoon, löytyy ulompaa 
pyöreämpää ja rauhallisempaa - joskin silti korkeata aallokkoa. Voit siellä kääntää 
rannan suuntaiselle kurssille. Vierailla vesillä voit hyvin kysyä neuvoa paikalliselta 
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veneilijältä tai kalastajalta. Huomioi kuitenkin, että moni saattaa olla joko 
ylivarovainen lausunnossaan tai ei osaa hahmottaa sinun ja veneesi kykyjä oikein.. 
Aallonmurtajan aukon sisäpuolellakin voi läikkyä. Tämä tuntuu erityisesti Puolan ja 
Baltian satamissa, jotka on tehty aallonmurtajan ja kivipenkan reunustamiin 
jokisuihin. Sataman sisälläkin voi olla todella korkea aallokko aaltojen heijastuessa 
kanavan muodostamassa "putkessa" edestakaisin. Näiden satamien aallonmurtajan 
suulla on paha, terävä aallokko ja usein myös poikittainen, suunnaltaan vaihteleva 
virta. Vain selkeällä maatuulella meri on täällä rauhallinen tyvenen lisäksi.  
Myös virta vaikuttaa aallokkoon yhdessä tuulen kanssa. Kun virta ja tuuli käyvät 
vastakkain, on aallokko pahimmillaan. Kannattaa katsella merimerkkien tyvestä 
onko virtaa.  
Kesällä tuuli on yleensä hiljaisempaa yöllä kuin päivällä. Jos päivällä eteneminen on 
vaikeata, lepää päivällä ja liiku yöllä. Näin voit vaikkapa päästä eteenpäin lepää 
päivällä ja liiku yöllä. 
 

Jos sää alkaa rakentaa matkan teolle esteitä 
Lepää päivällä ja liiku yöllä. 

 
Käytä hyväksi laskevaa myötätuulta ja sen jättämää löystyvää aallokkoa. 
Odottamalla jonkin aikaa päästään etenemään pyöreässä, vanhassa aallokossa. 
Raskas myötäaallokko teettää ohjailutöitä, mutta keli on ajettavissa. Lisäksi surffit 
ovat nautittavia ja vievät venettä mahtavasti. Huomaa kuitenkin, että kovassa 
myötäkelissä ei aina ole helppoa kääntyä takaisin. Suunnittele etappi huolella! 

 Säätiedotukset 

Säätiedot saadaan satamista, VHF:llä, tavallisella radiolla ja netistä. Ainakin länsi- ja 
etelärannan VHF sääpalvelu kestää hyvin vertailun Suomen kanssa. Itärannalla on 
havaittu englannin kielen joskus olevan vaikeaselkoisempaa. Joka tapauksessa tulee 
aikatauluun jättää selvästi varapäiviä sääolojen varalta. Avoimilla rannoilla ei niin 
vain “luiskahdeta” suojasta suojaan.  

Netissä olevat sääpalvelut ovat usein graafisia, jolloin lähes kielitaidotonkin saa 
niistä helposti selvää. Eri firmojen säätiedotukset saattavat poiketa toisistaan. 
Poikkeamien suuruus on kuitenkin samaa suuruusluokkaa kuin ennusteiden yleinen 
paikkansa pitävyys muutenkin.  

Osa suomalaisista matkaveneilijöistä on omaksunut käyttöönsä tanskalaisen 
graafisen Sejladsudsigt – sääpalvelun. Se kattaa koko Itämeren alueen Suomen 
rannikkoa myöten. Muita vastaavia on myös olemassa. 

Älä panikoi vaan arvioi ennusteet omalta kannaltasi ja tee päätöksesi itse. Sääfirma ei 
ole veneesi päällikkö. 

 Huomioi vastavalo 

Menomatkalla etelään kuljetaan pääsääntöisesti vastavaloon. Tämä rasittaa. On hyvä 
pitää mielessä, että paluumarssilla meillä onkin myötävalo. Kotimatka on muutenkin 
helpompi.  
Valon suhteen kannattaa myös ottaa huomioon vuorokauden aika sekä valon suunta 
ja auringon korkeus. Mikäli mahdollista, ajoitetaan kulku vaikeassa paikassa ja 
outoon satamaan tulo siten, että emme joudu ajamaan vastavaloon matalalla olevaa 
aurinkoa vastaan. Tämä ei aina ole mahdollista valita, mutta mahdollisuudet 
kannattaa käyttää hyväksi. 
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 Sumu 

Joskus on sumua, muttei läheskään aina. Kokeneemmalle veneilijälle sumu ei ole 
este mutta se lisää navigoinnin töitä ja tarkkuuden vaatimuksia. Ensimmäinen pitkä 
venematka ei liene paras aloittaa sumunavigoinnin opiskelua mutta eskaaderin osana 
tähän tarjoutuu mainio tilaisuus. Kun etäisyys suojasatamaan on kotona totuttua 
pitempi, tulee myös alkavan sumun mahdollisuutta seurata tarkemmin. 
Saaristossa koettua navigointia kohteelta kohteelle on vaikeata toteuttaa jos legit ovat 
monen mailin mittaisia. Haasteena ei nykyään GPS:n aikakaudella enää ole 
eksyminen vaan selviytyminen muun liikenteen joukossa. Veneiden ja laivojen määrä 
saattaa nykyään sumusta huolimatta olla huolestuttavan suuri.  
Tutkasta on paljon hyötyä sumussa, sateessa ja pimeässä. Pelkästään ostettu tutka ei 
kuitenkaan riitä vaan veneessä pitää myös olla hyvä tutkakäyttötaito. Eskaaderissa ja 
ryhmissä kuljettaessa kaikilla ei tarvita tutkaa. 
VHF kuuntelu sumussa on myös tarpeellista. AIS ei sitä korvaa mutta toki täydentää. 
Keino välttää suuremmat alukset on siirtyminen niin matalaan veteen, etteivät laivat 
sinne ui. Laakeapohjaisissa vesissä tätä voi käyttää huomioiden veden syvyyden ja 
pyydykset.  

 Sade 

Kova sade vaikeuttaa näkemistä sumun kaltaisesti ja on otettava huomioon etappien 
suunnittelussa. Sateen toinen vaikutus on se, että ainakin ulkona on märkää. Sadetta 
vastaan tähystäminen ei onnistu. Ikkunat saattavat mennä huurteeseen haitaten 
tähystystä.  
Avo-ohjaamollisilla veneillä on luonnollisesti omat haasteensa. 

 Vahdin pito ja ajopäivän rytmitys 

Pitkällä taipaleella on veneen ajaminen yhdelle henkilölle raskasta. On eduksi, jos 
veneessä on kaksi tai useampi ajamaan pätevä jolloin ajaminen voidaan jakaa 
vahteihin (ajovuorot). Jo se, että joku muu kuin päällikkö voi toimia ruorissa ja 
vapauttaa päällikön hetkeksi muuhun tai levolle, on eduksi. Toisaalta, veneillään sitä 
paljon yksinkin eikä matkustajan mukanaolo ole välttämätöntä. 
 
Ammattimerenkulussa ovat vahdit 4 tai jopa 6 tunnin mittaiset. Tämä olisi 
venematkalla yleensä liikaa ja on syytä käyttää lyhyempää ja joustavampaa vahtien 
pituutta. Monesti vaihdetaan vahtia lyhytaikaisestikin esimerkiksi ruokailun tai muun 
syyn ajaksi. Pääasia on, että vahtiajo toteutuu jos siihen on edellytyksiä. 
 
Yksin voi suoriutua 15 - 20 tunnin ajomatkasta ja kaksin saattaa hieman pitempi olla 
mahdollinen mutta ei jokapäiväistä. Käytännössä ollaan perhepiirissä hyvin 
tyytyväisiä 10 - 12 tunnin päivään. Nopeassa veneessä jää päivämatkan pituus ajassa 
mitattuna yleensä lyhyeksi mutta nopeus kompensoi eron.   
 
Mikäli veneellä halutaan liikkua useamman vuorokauden ympäri, tulee siinä olla 
kolme täysin pätevää vahtia. Näin on harvoin tilanne huviveneissä ja siksi huviveneet 
myös pitkillä matkoilla pysähtyvät lepoa varten. 
 
Vahtijako huviveneessä on aina kompromissi- ja tapauskohtainen kysymys. Eri 
henkilöt omaavat erilaisen pätevyyden eikä ketään - ainakaan perheestä - voida jättää 
rannalle sen vuoksi, ettei ole kykenevä ajamaan venettä. Jokaiselle voi löytyä oma 
toiminta-alueensa ja lähes jokaisesta voi olla oikeasti hyötyä matkan etenemisen 
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kannalta. Aihepiiri saattaa vaihdella, mutta kaikilla tulee olla jotain tekemistä, vaikka 
edes ajanvietettä. Tehtävät voi myös jakaa muulla tavalla, esimerkiksi 
karttanavigoinnin ja ajamisen tehtävien välillä. Erityisesti nopealla veneellä 
vilkkaalla alueella liikuttaessa on tarpeen olla eri henkilö kartalla ja puikoissa. 
 

Kaikilla tulee olla jotain tekemistä 
 
Jos ajomiehistön pätevyys vaihtelee, kannattaa vähemmän pätevä laitaa vahtiin 
helpompien etappien aikana kuten avomeriosuuksilla ja suurilla selillä kauniilla 
ilmalla. Tällöin ei erityisestikään ole syytä noudattaa orjallisesti vahtien aikajakoa 
vaan sovittaa asiat tilanteen mukaan. 
 
Vahtijako jakaa siis veneen ajamisen taakkaa useamman henkilön kesken. Samalla se 
antaa useammalle henkilölle tekemistä matkan ajaksi. Vapaavahdissa oleva voi 
vuorostaan tehdä muita asioita, joko yhteiseksi hyväksi tai omaksi ilokseen.  
 
Nukkuminen ajon aikana ei ole kiellettyä. Rauhallisessa kelissä leppoisassa veneessä 
on nukkuminen yleensä mahdollista. On hyvä jos osa miehistöstä lepäisi tai nukkuisi 
ajonkin aikana muiden vastatessa ajosta.  
 
Aamulla voi lähteä liikkeelle "ilman herätystä" eli ilman normaaleja aamutoimia ja 
aamupalaa. Nämä hoidetaan aikanaan veneen jo ollessa kulussa. Tällä tavalla alkaa 
matkan eteneminen välittömästi. Melko pitkälle voi tällä tavalla tehdä yksinkin 
liikuttaessa, kunhan edellisenä iltana valmistelee seuraavan päivän asettaen esille 
sen, mitä päivän mittaan tarvitsee. 

 Jämähtäminen 

Matkalla tulee vastoinkäymisiä ja raskaitakin hetkiä. Matkaväsymys, oudot 
elinolosuhteet, koetut kokemukset ja monet muut syyt kasvattavat halua luopua. 
Matkan varrella löytyy lukemattomia kauniita tai muuten mielenkiintoisia 
käyntikohteita, jotka vetävät puoleensa. Muut tavat viettää lomaansa pyrkivät 
ottamaan ylivallan. Tämä mieliala voi johtaa matkan jämähtämiseen eli 
keskeytymiseen motivaation puutteeseen. 
 

 Mieliala ruokkii itseään.  

Yksi vastoinkäyminen tuo mieleen seuraavan, ja kun on päästy turvaan niin halu 
jatkaa alkaa kadota. Mielihyvän tunne ilman venettä alkaa kasvaa. Ei enää osata 
odottaa lopulliseen päämäärään pääsyä.  
Tällöin tulee matkaveneilijän tiedostaa asia ja asettua matkatavoitteen taakse. Tavoite 
on kaukana edessä - näille paikoille voimme palata toiste. 
Myös sääolot saattavat pakottaa pysähtymään. Ja kun satamassa on maattu riittävän 
kauan alkaa jokainen tuulen henkäys tuntua "myrskyltä" jota vielä jäädään 
pitelemään. Kun on alettu pitää tuulta, on joskus vaikeata lopettaa tuulen pitäminen. 
Kaikki tällaiset pysähtymisen syyt voivat johtaa jämähtämiseen. Matkan jatkamisen 
motivaatio katoaa ja liike pysähtyy. Jämähtämistä voi parhaiten torjua tiedostamalla 
asia ja "ottamalla itseä niskasta kiinni". 

 Uupumuksen torjunta 

Vain kyvytön kuvittelee jaksavansa nukkumatta mitä hyvänsä. Riittävä lepo on 
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matkan sujumisen edellytys. Päällikön on valvottava sitä, että koko miehistö saa 
riittävästi lepoa – itse mukaan luettuna.  
Uupunut miehistö edistää lopullista matkan tavoitetta enemmän nukkumalla kunnolla 
ennen jatkamista kuin ajamalla itsensä piippuun. 
Tavanomainen unen puute on vain yksi syy, miksi matkaaja voi uupua. Se on 
todellinen syy ja ainoa keino sen torjumiseksi on huolehtia siitä, että matkalla myös 
nukutaan ja levätään. Jos innostuu liikaa tavoittelemaan määränpäätä, voi tulla 
uupuminen vastaan joko kliinisesti tai henkisesti. Aika, minkä viettää kunnolla 
nukkuen, tulee takaisin matkan tavoitteessa. Onhan lisäksi kysymys vapaa-ajan 
vietosta ja rentoutumisesta, mikä kannatta kuitenkin aina pitää mielessä. 
Kesäaikaan voi virkistää itseään käymällä hetken uimassa. Tämä edellyttää veneen 
pysäyttämistä, mutta näin menetetty lyhyt aika saadaan takaisin parempana 
jaksamisena. 
Uupumus voi syntyä myös siitä, että matka koetaan liian rasittavaksi tai jopa 
pelottavaksi. Tässä kohdassa voi päällikkö tehdä kohtalokkaita virheitä. Vaikka 
itsellä olisi pelottomuutta ja urheilumieltä, tulee miehistön kokema ottaa huomioon 
ratkaisuissa. On älytöntä saattaa miehistö pelon, ylirasituksen tai yksitoikkoisen 
tylsistymisenkään tilaan. Seuraukset näkyvät viimeistään tulevissa venematkoissa 
jolleivät jo seuraavassa satamassa. 
Hyvään venematkan rytmitykseen kuuluu siis toimeliaisuutta jokaiselle matkan 
aikana, lepoa, uupumuksen tarkkailua ja ajoittain vietetyt virkistystauot 
satamakäynteineen. 

 Tauot 

Virkistystauot ja välipäivät ovat välttämättömiä. ”Menetetty” vuorokausi tulee 
korkoineen takaisin, kunhan kuitenkin muistat jatkaa matkaa. Jo pelkkä 
uintipysähdys kesken matkan antaa käytetyn vartin monin kerroin takaisin. 
Taukopäivä on tauko matkan teossa. Silloin pitää olla muuta ohjelmaa.  
Huoltopäivänä pestään pyykki sataman pesulassa, käydään kaupoilla, tarkastetaan 
vene, koneisto ja takila yms. Henkilökohtainen huolto löytyy sataman suihkussa tai 
läheisellä uimarannalla.  
Kenties satamassa on näkemisen ja kokemisen arvoista toimintaa? Kun on päätetty 
olla päivä ”seis” niin iloitaan siitä keräten voimia uuteen matkan jatkoon. 
Satamakonttorista, turistibyroosta ja internetistä löytyy tietoja niin yksittäisistä kuin 
jatkuvista tilaisuuksista ja nähtävyyksistä. 
Tauoissa on kuitenkin tärkeätä muistaa, että ne on lopetettava ajallaan jotta tavoite ei 
karkaa käsistä. 
 

 Eräitä epäonnistumisen syitä 

 ”Soitellen sotaan”, eli on otettu harkitsematon riski sään, osaamisen tai 
jaksamisen suhteen 

 Tavoitteen hämärtyminen tai kiinnostuksen muuttuminen 
 Tekninen syy 
 Terveys tai alkoholi 

 

Muista! 
Me teemme tätä, 

koska se on kivaa. 
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Matkamoottoriveneilijöiden yhdistys 

Marinerit ry   
           perustettu 1989 

 

Matkaveneilyvalmennus   

______________________________________________________________________________________ 
 
 

 Erilaiset vesiväylät 
 

Vierailla vesillä kohdataan myös erilaisia uusia vesiväyliä ja käytäntöjä. Näistä selviää ter-
veellä järjellä eikä kukaan kiellä kysymästäkään. Veneily- ja satamaoppaissa on paljon tietoja 
asioista, jotka kannattaa huomioida. Osa asioista on myös merkitty merikarttoihin. Ohessa on 
eräitä huomioon otettavia asioita. 

 Väylät 
Suomessa saaristo on piirretty täyteen väyliä, joita pitkin voidaan kulkea minne ollaankin 
matkalla. Siellä, missä saaristo puuttuu, väylä tulee yleensä vain satamasta ulos merelle, josta 
alkaa avoin, jokaisen itse navigoitava osuus. Väylän ulkopäässä on usein suurehko poiju, jon-
ka avulla väylän pää löytyy mereltä saavuttaessa. Siitä sisäänpäin on lateraaliviitoitettu, jos-
kus viivasuora väylä, joka päättyy satamaan. 
 

Opettele reitin laatiminen avoimelle vesialueelle ja 
kulkeminen ilman väyläviivaa. 

 Merimerkit 
Muualla käytetään meillä tuttua IALA (A) viitoitusta. Meille outoja ovat joessa ja kanavassa 
käytettävät puna/vihreät pääväylästä sivuväylän osoittavat poijut. Niihin pitää tutustua meren-
kulkuoppaiden avulla etukäteen. Katsominen karttaan valaisee asiaa. 
 
Itse merimerkit ovat kuitenkin suomalaisiin verrattuna ”eri tehtaalta”. Suomalaisia muoviput-
kiviittoja ei ole Ruotsia kauempana samoin kuin kapeita jääpoijuja. Viitoissa on yleensä aina 
huippumerkit.  
Oma vivahde syntyy paikallisista merkeistä kuten saksalaisten rantavesissä käyttämä punottu 
luuta joko harja ylös - tai alaspäin.  

 Sillat 
Siltoja on kiinteitä ja avattavia. Kiinteiden alituskorkeus ilmoitetaan kartassa tai oppaissa. 
Avattavien alituskorkeus kiinni asennossa ei välttämättä näy ja eräät sillat ovat yllättävän ma-
talia. 
 
On olemassa itsepalvelutyyppisiä siltoja kuten meilläkin. Näiden käyttöohje on näkyvillä odo-
tuspaikalla, mutta usein vain paikallisella kielellä. Useimpien siltojen vastuuhenkilöön saa yh-
teyden VHF:llä – jopa englanniksi. Usein on suotavaa ottaa yhteys hyvissä ajoin ennen sillalle 
tuloa.  
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Sillan avausta pyydetään mm. Tanskassa viestilippu <N> (shakkilauta) avulla.  
 
Siltojen avaus on usein rajoitettu tiettyihin kellonaikoihin. Ne voivat olla puolen tunnin välein 
tai vaikkapa vain kahdesti päivässä. Siksi kannattaa siltojen läpikulku tiedustella etukäteen 
kun suunnittelee matkaohjelmaansa. Ammattiliikenne saattaa olla vapautettu kellonajoista ja 
tällöin on huviveneillä usein mahdollisuus päästä samaan aukaisuun.  
 
Eräiden siltojen avaus saattaa olla maksullista – ehkei kuitenkaan Itämeren alueella.  

 Joet 
Joet ovat merkittävä vesiväylä veneilylle. Niissä saatetaan noudattaa omia sääntöjä ja rajoi-
tuksia tai sitten on CEVNI voimassa. Jokiuoma ei välttämättä ole koko leveydeltään kulku-
kelpoista. Luonnonlaki sanoo, että ulkokaarteessa on syvempää joten merkintöjen puuttuessa, 
älä oikaise sisäkaarteen kautta.  
Vuorovesialueella joessa saattaa vaikuttaa huomattava vuorovesi. Vaikutus voi tuntua kym-
menien kilometrien etäisyydelle merestä. Eräät joet on kuitenkin ”katkaistu” suluilla siten, 
ettei meriveden korkeusvaihtelu tunnu joessa.  

 Kanavat 
Kanavat ilman sulkuja ovat kuten jokiuoma. Niissä saatetaan noudattaa omia sääntöjä ja rajoi-
tuksia tai sitten on CEVNI voimassa. Kanavissa ja joissa saattaa esiintyä omia liikennemerk-
kejä ja niissä saattaa toimia paikallinen liikenteen ohjaus. Joskus edellytetään huviveneenkin 
ilmoittautumista VHF:llä kanavaliikennettä varten. Ota selvää. 

 Sulut 
Sulut ovat usein välttämättömiä kanavan veden korkeuserojen tasaamiseksi tai vaikkapa vain 
virtauksen hillintään eroosion välttämiseksi. Veneiden sulutustapa ja aika vaihtelee joten jos-
kus voi joutua odottamaan. Virka-ajan ulkopuolella sulutus voi olla pysähdyksissä tai siitä pe-
ritään korotettu maksu. Sulut kuuntelevat VHF radiota. Käytä karttaan merkittyä kanavaa tai 
16. Ennakkoilmoittautuminen on yleensä suotavaa.  
 
Monet sulut ovat maksullisia. Maksu on usein pieni ja se käydään suorittamassa joko ennen 
sulkuun ajoa tai siellä odotellessa. Varaudu siihen, että samalla saatetaan kysellä erilaisia tie-
toja veneestä ja itsestäsi. Se on virallinen tapa – ei utelua. 
 
Veneen kiinnitystapa sulkuun vaihtelee kanavan mukaan. Monesti sulussa on ponttonilaituri, 
johon tehdään kylkikiinnitys. Löytyy myös veden korkeuden mukana liikkuvia pollareita joi-
hin on helppo kiinnittyä mutta on myös kiinteillä pollareilla olevia sulkuja, joissa miehistön 
tulee jatkuvasti säätää ja vaihtaa köysien paikkaa veden korkeuden vaihtuessa. 
 
Sulkumestari opastaa ja sitä kannattaa noudattaa. Pakokaasun vuoksi moottori pysäytetään su-
lutuksen ajaksi. 
 
Sulkuja voi olla myös sataman aallonmurtajan tai vallin aukolla. Tällöin niillä ylläpidetään 
vakaa vedenkorkeus satamassa vuoroveden korkeudesta riippumatta ja sulku on käytössä vain 
vuoroveden tietyllä korkeudella (ylävesi). Tämä tulee ottaa huomioon sekä tullessa, että läh-
dettäessä. Kulku satamaan tapahtuu vuoroveden tahdissa. Eräissä satamissa, kuten Bornhol-
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min itärannikolla on yksinkertaiset sulkuluukut jotka suljetaan kovalla tuulella. Silloin ei ole 
asiaa sisälle eikä ulos.  
 
Erikoisimmat sulkuportit ovat tulvapadon läpi kulkevan tunnelin päässä. Kanavasta voi kul-
kea vain veden korkeuden ollessa riittävä veneen syväydelle mutta ei liian korkea, jottei vene 
mahtuisi tunneliin. Tällaisia sulkuluukkuja esiintyy mm. Pohjanmeren tulvapadossa.  

 Vuorovesi 
Vuorovesi ei ole merkittävää Itämeren alueella. Se alkaa näkyä Juutinraumassa ja on otettava 
huomioon viimeistään Kattegatissa. Vuorovesi vaikuttaa veden korkeuden huomattavanakin 
vaihteluna ja vesimassojen liikkumisesta seuraavana vuorovesivirtana. Kumpikin vaikuttaa 
voimakkaasti veneen kulkemiseen ja täytyy ehdottomasti ottaa huomioon.  
 
Ikävintä on joutua kuivuvalle alueelle laskuveden ajaksi. Kartasta käy ilmi, missä on vettä 
matalan veden aikana ja missä voi kävellä. 
 
Vuorovesi kulkee ”kello kaulassa”. Huippujen välinen aikaero on noin puoli vuorokautta. 
Tämän vuoksi korkean ja matalan veden esiintymishetki siirtyy vuorokaudesta toiseen ja joka 
päivälle tarvitaan paikkakuntakohtainen oma vuorovesitieto.  
 
Vuorovesialmanakka ja plottereiden vuorovesilaskimet kertovat, mikä on vuoroveden korkeus 
ja virran suunta eri paikoissa eri aikoina. Satamissa jaetaan paikkakunnan vuorovesitaulukoita 
laskettuna kyseisen paikkakunnan kohdalle. Niistä näkyy veden korkeus ja ehkä virran suun-
takin muutaman viikon jaksolla. Niitä saa satamatoimistosta ja jopa kauppojen mainoslehtisi-
nä. Taulukko on paikallisten asukkaiden arkipäivää. Se on myös matkaveneilijälle tärkeä pa-
peri.  
 
Kattegatissa Skagenin itäpuolella korkeusero on suuruusluokkaa puoli metriä. Kielin kanavan 
jälkeen Pohjanmeressä korkeusero on jo metrien luokkaa. Siellä on vesialueita, joissa vettä on 
vain korkean veden aikaan. Alavedellä siellä ajetaan autolla mutta samojen alueiden läpi kul-
kee väyliä. On huomioitava, että hiekat liikkuvat eikä tuorekaan kartta aina pidä paikkaansa. 
Kysele osaavilta ja seuraa poijuja.  
 
Opettele vuorovesinavigointi. Vaikka kuinka olisit suorittanut teoreettisen vuorovesinavi-
goinnin kurssin Suomessa, olet silti noviisi käytännön vuorovesinavigoinnissa. Käytännöt 
vaihtelevat jopa satamasta toiseen. Täällä kannattaa todella kysellä paikallisilta miten mene-
tellään ja pyytää suosituksia siitä, mihin aikaan on hyvä lähteä. Lähdön hetki voikin olla hyvin 
epämieluisa hetki vuorokaudessa, mutta se on siedettävä. Ota myös huomioon, mihin aikaan 
olet saapuvilla määränpäähän. Siellä odottaa uusi tilanne. 
 
Kiinnittyminen vuorovesisatamaan on erilaista. Helpointa on, jos veneet kiinnitetään kelluviin 
ponttoneihin. Siinä ei ole Itämeren satamaan muuta eroa kuin ruosteiset tikkaat tai kaltevuu-
deltaan muuttuvat portaat ylös maihin. Kova kiinnitys edellyttää pitkiä köysiä, joiden varassa 
vene voi vapaasti liikkua matkansa pystysuunnassa. Matalan veden aikaan tulee veneen alle 
myös jäädä riittävästi vettä, mikä ei aina toteudu. Joskus kiinnityspaikalle on kaivettu kuoppa, 
jossa vene kelluu alaveden aikaan pääsemättä ulos.  Jälleen: Kysy ettet kadu! 
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 Satamista ja satamapaikoista 
 
 

Veneily tarvitsee satamapaikkoja määränpääksi ja matkan aikaisiksi lepo- ja 
huoltopaikoiksi. Jokaista yöpymistä ei kuitenkaan tarvitse suunnitella sataman 
tarjoamien palvelujen tai ilojen mukaan, sillä pitkällä etapilla yövytään myös 
pelkästään levon takia. Veneen omavaraisuus pääsee tällöin oikeuksiinsa. 
Hyviä vierassatamia on mukava käyttää ja niissä saa levon lisäksi myös virkistystä ja 
huoltoa. Levon voi tarjota yöpyminen pääankkurissa tai kiinnittyminen 
luonnonsatamaan.  
 
Jokamiehenoikeus luonnonsatamiin on voimassa ainakin Ruotsissa ja osin Norjassa. 
Tanskassa jokamiehenoikeus ei ole meidän tasollamme. Lisäksi siellä lienee vain yksi 
tai kaksi rantaa, mihin keulan ylipäätään voi kiinnittää. Pääankkurointi rannan eteen 
voidaan monesti silti tehdä rannalla olevaa asutusta häiritsemättä. Ongelmana on 
suojaisten lahtien puuttuminen. Tanskassa, Saksassa ja muualla etelässä ja itärannalla 
joutuu ankkuroimaan ”englantilaisittain” eli aavan rannan eteen säätiedotus 
huomioiden. Tähän joudutaan mm. jos satama on täysi.  
 
Maasta riippumatta pääsee hyvin selvyyteen siitä, mikä on mahdollista kun kyselee 
paikallisilta veneilijöiltä. Siellä, missä on vene, on myös veneilijä, jolta voi kysyä.  

 Saariston suoja ja sen loppuminen 
Suomen, Ruotsin ja osin Norjan rannikot ovat suurilta alueiltaan saariston suojaamia. 
Alkumatka Suomesta etelään on samankaltaista saaristoa kuin meillä.  
 
Rannikolla on merkitystä sillä mistä suunnasta rantaan nähden tuulee. Ruotsin 
itärannalla on kaunis mutta kapea saaristo, joka antaa suojaa itätuulta lukuun 
ottamatta. Tukholman saaristossakin on suuria selkiä, joilla aallokko voi nousta 
kiusalliseksi kuten Dalarön ja Nynäshamnin välillä oleva Mysingen.  
 
Saaristo vapaine kiinnityspaikkoineen loppuu Öölannin tasalla. Tämän jälkeen on 
pääsääntöisesti avointa rannikkoa vaikka Oskarshamnin ja Karlskronan alueilla onkin 
omat kiehtovat pienet saaristovyöhykkeensä.  
 
Avoimella rannikolla kulkeminen johtaa pitkiin ja uuvuttaviin legeihin joiden varrella 
ei joka kohdassa ole paikkaa matkan keskeyttämiseksi. Kuljetaan kaukana 
rantaviivasta eivätkä maisematkaan vaihdu kovin usein – mikäli rannalta jotain edes 
näkee. Tämä ei tee veneilystä mahdotonta, mutta edellyttää toisenlaista suhtautumista 
asiaan. Eteneminen on etenemistä satamasta toiseen. Välille ei voi pysähtyä sillä 
suojapaikkoja ei ole. Tämä on suuri ero suomalaiseen veneilyyn, mutta vähäinen ero 
yleismaailmalliseen.  
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Matkan teko edellyttää reittisuunnittelua sääennuste huomioiden. Käytössä pitää myös 
olla varasuunnitelma varasatamineen. Varasatama ei välttämättä ole matkan varrella 
vaan voi pahimmassa tapauksessa olla määränpäätä kauempana ja jopa eri suunnassa.  
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
Itämeri ja sen alueella olevat saaristoalueet. 

 Vieraat satamat 
Satamapaikka on useimmiten maksullinen. Hintaan kuuluu sitä vastoin yleensä 
satamarauha, pesutilat ja eräitä muita palveluja. Sähkö on joskus maksullista. 
Tuulipäivänä maksaa pelkästä kivimuuristakin ihan mielellään. Ahtaus on sen sijaan 
aina kylkiäisenä, sillä ruoppaamalla tehdyt ja aallonmurtajalla suojatut satamat eivät 
ole liian suuria. 
 
Satamaan menoa ei tarvitse pelätä. Vastaanotto on yleensä hyvin ystävällistä ja 
palvelevaa oltiinpa missä maassa tahansa. 

 Toiminta satamassa 
Vieraspaikat osoitetaan selvillä kilvillä laitureiden päässä ja vastaavissa paikoissa.  
Monessa satamassa ei ole erillisiä vieraspaikkoja. Lomalle lähtenyt veneilijä merkitsee 
paikkansa vapaaksi vihreällä kilvellä ja vierailija voi sitä käyttää. Paikka on silti 
maksullinen. Jollei muuta opastusta ole, kiinnitetään vene sopivaksi katsottavaan 
paikkaan. Satamakapteeni neuvoo tarvittaessa. 
 
Kiinnitystapa on usein normaali keula laituriin kiinnitys ja perä poijuun tai tolppiin. 
Aisapaikkoja esiintyy myös ja niihin kiinnittämistä kannattaa opetella. Aisapaikkoihin 
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kiinnitetään aisoja huomattavasti pitempiä veneitä. Peräköydet tulevat keulaan päin ja 
keulaköydet perään päin – toisin sanoen päinvastoin kuin tavallisesti.  
 
Ahtaammissa satamissa on kylkikiinnitys siten, että seuraava vene kiinnittää edellisen 
kylkeen. Näin veneistä muodostuu satamaa täyttävä lautta ja kulku veneille tapahtuu 
muiden veneiden yli. On kohteliasta ottaa huomioon se, kummassa päässä venettä 
naapuri viettää aikaansa ja kulkea mahdollisimman vähän häiriten muiden yli. Yleensä 
on tapana kulkea vieraan veneen keulan yli ja jättää perä rauhaan. 
Illalla sovitaan mihin aikaan itse kukin aamulla on lähdössä. Veneen päästäminen 
muiden välistä vaatii kaikkien yhteistyötä ja yhteisymmärrystä. 
 

 
 

Sataman viimeiset paikat saattavat löytyä ammattialusten ulkosivulta. 

 Satamamaksu 
Satamamaksu kerättiin aikaisemmin tiettynä kellonaikana, jolloin vahti tai 
satamakapteeni teki kierroksen. Nykyään on pääsääntöisesti tapana, että maksu 
hoidetaan itse joko käymällä satamatoimistossa tai maksamalla automaattiin josta 
saadaan satamamaksulipuke veneeseen kiinnitettäväksi. 
 
Satamatoimisto ja satamakapteeni ovat tärkeä tiedonlähde kun tulee kysymyksiä 
sataman ja kaupungin palveluista yms. Satamakapteeni on monesti myös avainhenkilö 
toimitettaessa veneeseen polttoainetta. 
Satamatoimistosta saa myös tuoreen säätiedotuksen joko ilmoitustaululta tai ikkunassa 
olevalta monitorilta. 

 Satamarauha 
Ahtaissa satamissa osataan kunnioittaa naapureita mutta silti itse nauttia veneilystä.  
Paikasta riippuen voi satama olla täysin ”Jet Set” – tasoinen ajanvietepaikka tai 
idyllinen kylä- tai kalastama.  
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Odotukset satamarauhalle vaihtelevat tilanteen mukaan. Missään satamassa ei 
typeryyden johdosta aiheutettua häiriötä pidetä suotavana.  

On koettu tilanteita, missä miehistö on lähtenyt illaksi "kylille" ja 
veneeseen on jäänyt päälle laiteita, joka alkavat pitää ääntä. Pienikin 
piipitys illanhiljaisuudessa pilaa koko sataman idyllin ja rauhan 
puhumattakaan VHF:n kaiuttimesta. Venettä jätettäessä on kaikki 
tällainen muistettava sammuttaa..  

 Tulen teko, iltamat… 
Oman grillin käytölle kannattaa satamassa kysyä lupa. Se saatetaan kieltää viihtyvyys- 
tai paloturvasyistä. Ahtaassa satamassa tämä täytyy ymmärtää. Joskus satamissa on 
valmiita grillejä ja grillipaikkoja sekä pöytiä ja tuoleja ”ulkona syömistä” ja muuta 
ajanviettoa varten. Luonnonsatamissa tulee toimia terveen järjen ja muiden antaman 
esimerkin mukaisesti. 

 Sataman palvelut 
Palvelutaso vaihtelee suuresti eri satamien välillä. Mitään standardia ei ole olemassa ja 
satamaesitteiden ja kertomusten arviot ovat usein kovin subjektiivisia ja 
myyntihakuisia. Veneturistioppaissa kerrotaan, mitä satama palveluistaan on sinne 
kertonut.  
 
Yleisimmät peruspalvelut ovat: 
- Jätehuolto eli roskis – nykyään jopa eri jätteet lajiteltuna. 
- WC 
- Suihku (voi olla kolikkokäyttöinen tai maksukortilla toimiva automaatti - 

kannattaa selvittää ennen suihkuun menoa) 
- Juomavettä (voi olla maksullista ja veloitus voi perustua aikaan eikä määrään) 
- Septitankin ja kem. WC:n tyhjennys. 
 
Tämän lisäksi voi löytyä mm: 
- Sääpalvelu. 
- Sähköliitäntä. 
- Kioski tai kauppa. 
- Ravintola. 
- WLAN joko ilmainen tai kaupallinen. 
- Polttoainetta. 
- Venehuolto tai telakointimahdollisuus. 
- Venetarvikemyynti. 
- Opastus. 
- Huvipuisto. 
- Rock konsertti laiturilla… 
Kaikkea voi löytyä, mutta onneksi ei välttämättä   
 

 Liikkuminen kaupungilla ja muualla 
Satamassa olo ei aina ole matkan ainoa tarkoitus. Mieltymysten mukaan voidaan olla 
turistina, retkeilijänä tai laiskottelevana lomailijan aivan kuten muutenkin. Liikkua 
voidaan niin kävellen, julkisilla, taksilla tai vaikkapa polkupyörällä. Mukana 
kuljetettavat taitettavat tai satamasta vuokrattavat polkupyörät ovat mukava tapa 
liikkua sataman lähiympäristössä – ja vaikkapa kauempanakin.  
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Kaupunkien nähtävyydet, museot huviotukset yms. avautuvat veneilijälle siinä missä 
muillekin. Kenties matkalle halutaan pakata tilanteen mukaisia vaatteita – jos 
veneessä on tilaa. 
Vihjeenä mainittakoon, että taksit kyllä tuntevat kaupungin hotellit, mutta joskus 
niiden on ollut vaikeata käsittää, että ulkomaalainen turisti olisi menossa johonkin 
venerantaan. Haaste syvenee jos kuljettajan alkuperäinen kielitaito ei ole Euroopasta. 
Satamasta kannattaa ottaa mukaan lappu, jossa lukee sataman osoite. Tällöin taksi käy 
vain yhdessä määränpäässä.  
- Koettu on. 
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 Sähkön käyttö satamissa 
 Maasähkö ei ole välttämätöntä pitkän venematkan onnistumiselle. Maasähköstä on 

kuitenkin tullut vakiintunut osa veneilystä. Eri maiden käytännöt kannattaa tuntea jos 
itse on aikeissa satamassa liittyä maasähköön. Muissa maissa satamasähkön käyttö on 
jopa yleisempää kuin meillä. 

 
Sähkön käyttö 

Sähköjännite Euroopan satamissa on 230 V / 50 Hz kuten meilläkin. Vieraisiin 
jännitteisiin ei tarvitse varautua.  

 
Laitureilla on sähkörasioista puute. On hyvä ottaa mukaan ulkokäyttöön sopivia 
haaroittimia ja jatkojohtoja. Koska monella muullakin on omia johtoja ja haaroittimia 
kannattaa omat merkitä veneen nimellä. Saa omansa mukaansa kun lähtee. 
 
Sähkön käyttö kuuluu joko satamamasun hintaan tai siitä veloitetaan erikseen. Maksu 
ei yleensä ole missään suhteessa saadun energian määrään. Jos akulla pärjää yön yli, 
voi säästää rahaa olemalla ilman maasähköä. Tanskassa (Kööpenhamina) on nähty 
laiturisähköjä, missä 2 tai 3 Ampeeria kuuluu satamamaksun hintaan mutta 
suuremmasta määrästä joutuu maksamaan mittarin mukaan.  
 

Aggregaatti ja tuulimylly 
 
Oman aggregaatin käyttöä ei yleensä sallita satamissa. Oli kone miten hieno tahansa, 
ääni ja pakokaasu tuovat epäviihtyvyyttä, jota satamissa ei katsota hyvällä. Pääkoneen 
pyörittämisellä sähkön saamiseksi pääsisi helposti sataman tunnetuimman veneilijän 
asemaan, mutta ei hyvässä mielessä. 
 
Myös tuuligeneraattori saatetaan katsoa kiusalliseksi. Se ei ole hiljainen ja sen ääni on 
stressaavaa useimpien naapureiden mielestä.  
 
Aurinkopaneeleista voidaan sen sijaan myös satamissa tuottaa omaa sähköä – sen 
verran, mitä sellaisesta tulee.  

 
Sähkön laatu  

Venesataman sähköverkko on usein pitkä ja alimitoitettu. Laiturin ulkopäässä oleva 
vene ei välttämättä saa täyttä 230 V jännitettä vaan matkalle "katoaa" joskus aika 
paljonkin jännitettä. On eduksi, jos veneen laturi ja muut sähkölaitteet toimivat myös 
alijännitteellä - eräät laturit mm. toimivat jopa 100 V alkaen.  
 
Sähköverkko saattaa myös olla ylikuormitettu siten, että laiturin ryhmäsulake ei kestä 
monen veneen kuormaa ja laukeaa. Tästä voi alkaa sosiaalinen tilanne kun veneilijät 
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alkavat selvittää - mahdollisesti satamavirkailijan avustuksella - sitä, kenen veneestä 
pitää vähentää kuormaa. Älä uneksi sähkölämmittimen käytöstä! 
 

Sähkön määrä 
Meitä on hemmoteltu sillä, että satamista voi saada virtaa useimpiin kotitalouden 
sähkölaitteisiin. Käytämme kahvinkeitintä, hiustenkuivaajaa ja jopa sähkölämmitystä. 
Muualla asia on toisin. 
 
Lähtökohtana maasähkölle on akun lataus ja veneen 12 voltin sähköjärjestelmän 
käyttämän virran syöttö laturin kautta. 230 voltin pistorasioista ei ole tarkoitus ottaa 
suuria virtoja ja ne ovat lähinnä kännyköiden latausta, TV:n katselua ja vastaavaa 
varten. 
 
On tavallista, että satamissa on venekohtainen 2 A:n sulake (meillä usein 10 A). Se 
riittää juuri edellä mainittuihin, mutta ei tehokäyttöön. Eräissä satamissa, kuten 
Kööpenhaminassa, on mahdollista ostaa lisäsähköä mittarin kautta.  
 
Vene kannattaa varustaa siten, että se toimii täysin akkunsa varassa, jota sitten 
maasähköllä satamassa ladataan. Suuremmat sähkön käytöt kuten hiusten kuivaus 
tapahtuvat sataman kylpyhuoneissa.  
 

Sähköturvallisuus 
Sataman sähköverkon laatu ja kunto eivät aina ole ajan tasalla. Sadevesi ja muut syyt 
saattavat aiheuttaa laukeamisen. On myös havaittu selviä turvallisuuspuutteita 
sataman sähköjärjestelmässä. 

Kalmarin vierassatamassa havaittiin vuonna 2003 pistorasia, jossa 
nollan ja suojamaan välillä oli 80 V, vaiheen ja nollan välillä 150 V jne. 
Rasiassa oli vakava virhe, joka olisi voinut johtaa sähkötapaturmaan.  

 
Veneissä tulee olla kaksinapainen vikavirtasuojakytkin ja ylivirtasuoja kuten meillä 
säännöissä edellytetään, mutta silti kaikissa veneissä näin ei ole. Tarkasta veneesi 
maasähkön syöttö ennen matkaa ollaksesi varma tästä.  
 
Veneissä olevat maavuodot saattavat laukaista sataman vikavirtasuojia. Vika voi myös 
olla juuri sinun veneessäsi, jossa vaikkapa kosteus on aiheuttanut oikosulun.  
 
Sataman verkon eri vaiheiden välinen vinokuorma voi myös aiheuttaa virhejännitteitä 
jopa nollan ja suojamaan välille. Tästä syntyy erityinen vaara amerikkalaisen 
sähkökytkennän mukaan rakennetuille veneille – ne, joissa täytyy huolehtia siitä, että 
pistotulppa on oikein päin liitettynä maihin.  

 
Sähköliitäntä 

Periaatteessa sähköliitäntä on nykyään sama koko EU:n alueella. Sininen CEE – 
pistorasia on standardi, johon kaikkialla ollaan menossa. Se on tällä hetkellä eniten 
tarjolla oleva sähköliitäntä vierassatamissa. Pistorasioiden standardit pienemmissä 
satamissa saattavat silti vielä olla aikaisemman kansallisen mallin mukaisia. Useissa 
maissa on tällöin edelleen käytössä meilläkin tunnettu Schuko. Näitä maita ovat mm. 
Ruotsi, Saksa, Baltian maat ja Venäjä.  
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Varsinkin pienemmissä Tanskan ja Puolan satamissa voi myös yhä joutua tekemisiin 
aivan paikallisen pistorasiatyypin kanssa. Tanskassa "Schuko" ei ole edes ollut 
käytössä ja heillä on siellä vanhastaan oma maadoitettu vihreä pistorasiatyyppinsä. 
Tämä on meille vaarallinen, sillä siihen käy meidän Schuko, mutta suojamaa ei 
kytkeydy. Tanskassa tarvitaan tällaisessa satamassa omatekoinen ”vihreä” adapteri, 
jolla myös suojamaa saadaan liitettyä. Osat on ostettava osin Tanskasta ja osin 
muualta. Samasta maasta niitä ei saa.  
 
Puolassa sataman rasiaan sopii tavallinen Schuko edellyttäen, että pistotulpassa on 
myös reikä suojamaan liittämiseksi. Tilanne ei ole vaarallinen, sillä reiän puuttuessa 
johtoa ei saa ”seinään kiinni”. Kannattaa katsoa, että veneen Schuko – tulpissa on tämä 
reikä. Brittipistorasia on tunnetusti aivan erilainen ja siitä eteenpäin löytyy enemmän 
eksoottisesti erilaisia.  Kauempana kotimaasta on siis varauduttava vielä selkeämpiin 
poikkeuksiin. 
 
Satamissa on joskus tarjolla adaptereita liityntäongelmissa auttamiseksi. Oman 
adapterin mukana pitäminen on silti eduksi. Muuten tulee mukautua siihen, mitä 
satamassa on tarjolla.  
 
Paikallisesti voi ostaa tarvittavan urospistokkeen ja koota tarvittavan adapterin itse jos 
käytössä on tarvittava naaras.  Huomaa, että adapterin osien tulee olla korkeimman 
tiiveysluokan mukaisia eli ulkokäyttöön tarkoitettuja ja kaapelin myös ulkokäyttöön 
tarkoitettu vähintään 3 x 1,5 mm2 joustava kumikaapeli. Älä mene riman alta – hinnan 
ero on vähäinen. 
 

Suojaa kaapelisi 
Usein satamissa näkee joskus varsin vapaamuotoista veneilijöiden sähkötekniikkaa. 
Erilaisia sisäkäyttöön tarkoitettuja tai muuten kelvottomia virityksiä sähkön 
jakamiseksi tai liittämiseksi tavataan hyvinkin kalliiden veneiden kohdalla. Älä alennu 
sille asteelle. Pidä omat johtosi ja laitteesi kunnossa ja käytä niitä oikein. 
 
Laiturilla olevat sähkötolpat saattavat olla kaukana veneestä. Vakiopituinen 
maasähköjohto ei riitä. Vaihtoehtoina on käyttää jatkojohtoa tai olla ilman sähköä. 
Käytä liitoksessa suojaa, jolla estät liitoksen tahattoman irtoamisen ja syntyy 
lapsiturvallisempi kosketussuoja.  
 
Katso missä vedät sähköjohtosi. Laita ne siististi laiturin reunaa pitkin niin, ettei niihin 
kompastu. Katso myös, ettei johtosi mene ajotien yli. Auto kyllä heikentää hyvänkin 
kaapelin. Jatkoliittimien paikka ei myöskään ole vedessä.  
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Venematkan huolto- ja  
terveysnäkökohtia 

 
 

Veneessä ovat olosuhteet erilaiset kuin maissa. Tämä on otettava huomioon toimintoja 
suunniteltaessa. 
Ollessasi vastuussa veneestä ja matkustajista on vähäiseltäkin tuntuva sairastuminen, 
uupumus tai muu suorituskyvyn heikkeneminen vaarallista ja se saattaa jopa jättää ta-
voitteen toteutumatta.  
Veneessä on pyrittävä elämään samalla tavalla kuin maissa. Muutokset elinoloihin ai-
heuttavat helposti rasittumista joko ruumiillisesti tai henkisesti. Kaikkea ei kuitenkaan 
voi saada samanlaisena kuin maissa ja määrättyihin asioihin on kiinnitettävä korostet-
tua huomiota. 

 Ahtaus, eristyneisyys ja psyykkiset tekijät 
Veneessä on elintila rajattu kannen reunan sisältämälle alueelle. Se rajoittaa sekä 
omaa liikkumista, että mahdollisuuksia ottaa etäisyyttä muihin ihmisiin. Tilanne on 
maihin verrattuna erilainen ja voi saattaa kestokyvyn koetukselle. Tärkeimpiä vene-
matkan terveystekijöitä on tämän asian kanssa toimeentulon opettelu. 
Vene irrottaa ihmisen yhteisön sosiaalisesta piiristä. Puhelimet, radio, TV jne helpotta-
vat näennäisesti tätä mutta eivät mahdollista veneilijän fyysisesti osallistua normaalin 
elämäänsä. Mm perhesuhteiden vaaliminen voi käydä ylivoimaiseksi. Kaikki eivät 
kestä tätä. Joskus voi yhteys ilman konkreettista kontaktia tuottaa enemmän paineita 
kuin täydellinen eristyneisyys.  
Käytännössä tarvitsee kokenutkin matkaveneilijä 2-3 vrk mukautuakseen vene-elä-
mään. Matkan ensi päivät ovatkin yleensä vaikeimmat ja jos niistä selviää, lienee jatko 
helpohkoa. Oleellista on sisäistyä veneessä asumiseen ja olla tuntematta oloaan tila-
päiseksi. Veneen tulee olla koti eikä kulkuneuvo. 

 ”Avomeren kauhu” 

Ihminen ei voi löytää uusia valtameriä,  
ellei hän uskalla kadottaa rantaa näkyvistään.  

 
Avomeren kauhu on toinen, voitettavissa oleva pelko. Kun ensi kerran näkee ympäril-
lään pelkän taivaan rannan tietäen, että on usean tunnin kysymys ennen kuin mitään 
muuta näkyy, voi mielen vallata ahdistuneisuus, pelko ja jopa kauhu. Aavalla puuttuu 
silmälle vertailukohta ja ohjaaminen tapahtuu teknisten laitteiden mukaisesti. 
 
Aavalta on pitkä matka suojaan. Tämä tosiasia on otettava huomioon matkalle lähdet-
täessä. Kun matka alkaa väsyttää ja mielen vallata epätietoisuus, tulee helposti katu-
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neeksi lähtöpäätöstään. Tämän purkaminen kauhuksi lienee yksinkertaista ja helppoa. 
Tähän ei saa sortua, vaan on pidettävä mieli jatkuvasti tosiasioissa. 
On hyvä muistaa, että merenkulkua on näilläkin vesillä harrastettu jo viikinkiajoilta 
saakka eikä oma vene suinkaan ole huonoin milloinkaan tällaisen matkan menestyk-
sellä suorittanut. Seuraavassa satamassa voi kokea onnistumisen tunteen, joka ei yksin 
johdu teknisestä merenkulusta, vaan ennen kaikkea itsensä ja oman avomeren kauhun 
voittamisesta.  

 Pakkotilanteet 
Pakkotilanteet, kuten arvaamaton sään huononeminen, tekninen ongelma tai vastaava 
voivat psyykkisesti haitata paljon enemmän kuin tosiasiallisesti. Tämä on vaarallista, 
sillä tällaisessa tilanteessa tulee erityisesti kyetä järkevään toimintaan. Omahillinnän 
kyky on tärkeä matkavaruste ja sitä on oltava jokaisella. Hysteria - kuten toisaalta me-
ritautikin - on tarttuva tauti! 
Asiaa voidaan harjaannuttaa etukäteen pyrkimällä puhumaan asioista niiden oikeilla 
nimillä ja kieltäytymällä suurentelemasta erilaisia tapahtumia. Mm voi päivittäisessä 
puhekielessä lakata käyttämästä sanaa "myrsky" sellaisista tuulista, jotka eivät jatku-
valla voimalla puhalla yli 22 m/s.   

 Muutokset ruokavaliossa aiheuttavat muutoksia suorituskykyyn.  
Ruokavaliolla on vaarana yksipuolistua ja tärkeiden aineosasten, kuten mm vihannes-
ten, poisjääminen. Syö normaalia ruokaa, älä tingi laadusta, tuoreudessa äläkä vaihte-
lusta.  Tämä ei onnistu, ellei normaalia tarkemmin valvo aterioiden sisältöä. Kaupassa 
ei ensisijaisesti tule ajatella, että ollaan veneilemässä, vaan ostetaan samoja ruoka-ai-
neita kuin muutenkin. Eväillä ja purkkiruoalla ei pitkän päälle ole terveellistä elää.  Ne 
kuuluvat retkeilyyn - eivät pitkäaikaiseen elämään. Vitamiinipillereistä sen sijaan tus-
kin on haittaa. 
 

Laita 
oikeata 
ruokaa! 

 
Selvää on, että Itämeren alueella on taajamissa ruokakauppoja. Käytä niitä perusmuo-
nitukseen ja hanki elämykselliset matka-ateriat kalastajilta ja rannikon muista palve-
luista. Luonnollisesti voi virkistää itseään ja juhlistaa lomaansa syömällä ravintolassa, 
nauttimalla paikallisia erikoisuuksia tai omia mieliherkkujaan jne. Muonituksen perus-
tasoa ei kuitenkaan saa alentaa. 

 Veneen ruokailun järjestely 
Huomioi, että veneessä liikutaan vähemmän, mutta ulkoilma kohottaa käytännössä 
ruokahalua. Vaarana on liiallinen ravinto kulutukseen verrattuna. Nopea ratkaisu olisi 
vähentää energiaa sisältäviä elintarvikkeita kuten rasvaa, sokeria, viljaa jne. Liialli-
suus johtaa kuitenkin muutokseen totuttuun nähden ja vaarana on muutoksesta johtuva 
väsymys tai suorituskyvyn muuttuminen.  Parempi vähentää ruokailun kokonaismää-
rää sille tasolle, joka tuntuu sopivalta. 
Pitkät päivämatkat (yli 10 tuntia) edellyttävät kahta tai useampaa ruokailua ajon aika-
na. Matkaveneily ei voi olla "perille" pääsemisen odottelua siinä toivossa, että saisi 
syödä - etenkin, jos ajopäivän jälkeen ollaan liian väsyneitä laittamaan kunnon ruokaa.  
Ruokailuajat saattavat pitkillä etapeilla muuttua totutusta. Ateriaväliksi voi ottaa noin 
6 tuntia ja sitä tulee noudattaa vuorokaudenajasta riippumatta. Siis, jos ajetaan yöllä, 
on myös yöllä laitettava (oikeata) ruokaa.  Välipalat, kahvit yms kuuluvat myös asiaan 
aivan sen mukaan, miten vastaavia asioita on normaalisti tottunut nauttimaan.  
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Tarjoiluunkin kannattaa kiinnittää huomiota. Pöydän voi kattaa satamakuntoon tai me-
rikuntoon, siinä voi olla pöytäliina ja tarvittavat aterimet ja astiat. Ei ole välttämätöntä 
syödä sormineen jostain kääröstä jos ei sellaiseen ole kotonakin tottunut. Seikalla on 
ennen kaikkea psykologinen merkitys, joka edistää matkatavoitteen saavuttamista.  
Ajon aikana on oltava kaksi kattausta jotta myös vahdissa olevat(t) voivat syödä. Vene 
kulkee myös ruokailun aikana. Pysähtyneenä ei matka edisty. 
Oivallinen hetki kevyelle välipalalle on noin tuntia ennen satamaan saapumista. Tämä 
kohottaa suorituskykyä siten, että kriittinen satamaan saapuminen jaksetaan pitkän 
päivämatkan jälkeen tehdä oikein.  

 Elintarvikehygienia 
Veneoloissa on ruoka-aineiden säilyvyys vaikeampaa kuin kotona. Toisaalta joudu-
taan pitämään suurempi varasto riittävän omavaraisuusajan saavuttamiseksi. Tämä 
johtaa merkittävään elintarvikkeiden hukkaan, joka täytyy ottaa huomioon ja hyväk-
syä.  
Pilaantuneiden tai epäilyttävien elintarvikkeiden syöminen on vaarallista. Poista van-
hentuva elintarvike muiden joukosta heti ja hävitä se asianmukaisesti. Älä muistele 
"Äidin ohjeita" siitä, miten kaikki on syötävä.  
 

If in Doupt 
have it out! 

 
 

Elintarvikkeet säilytetään tyypillisesti jääkaapissa, pienissä kaappitiloissa ja pilsseissä. 
Monessa tapauksessa ovat tilat vaikeasti siivottavissa käsittäen koloja ja rakoja, joihin 
voi kerääntyä likaa. Jääkaappien pohjalle kertyy helposti kondenssivettä ja elintarvike-
jäämiä. Huono valaistus vaikeuttaa myös tilojen tarkkailua.  
On hyvän tavan mukaista tyhjentää jääkaappi jokaisen huomattavan kauppareissun jäl-
keen, pyyhkiä tuotteet ja pakkaukset päältä puhtaiksi, kuivata kaappi ja pestä se lie-
västi desinfioivalla keittiöpesuaineella. Kaapin siivouksen tulee tapahtua vähintään 
kerran viikossa - mieluummin useammin.  
Myös kuivamuona- ja leipävarasto tulee ajoittain siivota varisseiden ravinteiden pois-
tamiseksi.  
Elintarvike on eduksi poistaa paperikääreestään ja laittaa tiiviiseen tai elintarvikkeen 
laadun mukaisesti tuulettuvaan tai tiiviiseen muovikoteloon. Tämä estää elintarvik-
keen nesteiden leviämistä muualle ja muualta tulevien nesteiden pääsemistä kyseisiin 
elintarvikkeisiin. Vastaavasti estyy monen elintarvikkeen homehtuminen. Näin erotel-
tuina paranee jääkaapin tai ruokavaraston säilytyskyky. 
Jossain määrin kannattaa huomioida se, miten tietty elintarvike voidaan säilyttää tai 
valmistaa veneessä. Tuoreen kalan perkaus johtaa väistämättä haiseviin jäänteisiin, 
jollei perkaus tapahdu veneen sisätilojen ulkopuolella. Samoin voi ongelmia syntyä 
voimakkaasti kiehuva, räiskyvän tai muuten leviämään pyrkivän ruoanvalmistusmene-
telmän kanssa. Veneeseen höyryn mukana tai roiskeina leviävät ravinteet alkavat hel-
posti muhia.  
Ruoan valmistus veneessä lisää homeiden ja bakteerien vaaraa. Paistokset räiskyvät ja 
mm kalaperkaus levittää pian haisevia jäänteitä. Huolellinen keittiön ja ympäristön 
puhdistus kuuluu jokaiseen ateriaan.  
Käytännössä ei tämä vaatimus johda suuriin rajoituksiin. 
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 Veden laatu 
Talousveden pilaantuminen voi johtaa sairastumiseen. Tämän vuoksi tulee tankin puh-
taus varmistaa ennen lähtöä ja matkan aikana olla tarkkana siitä, mistä ottaa lisää vet-
tä.  
Pääsääntöisesti on yhdyskuntavesi kelvollista, sillä se on puhdistettua ja käsiteltyä. Ja-
keluputkisto ja -letku saattavat silti olla elintarvikekäyttöön kelpaamatonta ja kulttuu-
rierot saattavat vaikuttaa veden laatuvaatimuksiin. Luonnonvesi kuten kaivosta tai läh-
teestä otettu saattaa käsittelemättömänä sisältää bakteereja, humusta, leviä tai muita 
haitta-aineita.  
On eduksi käyttää tankissa desinfiointitabletteja, joilla terveyshaitoista selvitään suu-
rimmaksi osin. Lisäksi on hyvä olla eri paikasta otettua juomavettä erillisessä kaniste-
rissa siltä varalta, että päätankki kuitenkin saastuu. Juomavettä myydään myös pullois-
sa. 

 Juomat yleensä 
Kesähelteet ja pitkät päivämatkat lisäävät juomisen tarvetta. Veneessä kuluu matkalla 
huomattava määrä virvoitusjuomia ja vastaavaa.  
 

Olut, viini yms. eivät ole janojuomia! 
 
Huomaa, että tyhjät pullot ja tölkit ovat palautettavissa vain ostomaassa. Kaikkialla ei 
edes ole palautusjärjestelmää sillä tavalla kuin omassa maassamme olemme tottuneet. 

 Keittiö ja ruokailuvälineet 
Veneessä syntyy houkutus laistaa tiskauksesta ja esimerkiksi käyttää samoja astioita 
toistamiseen. Tämä aiheuttaa mahataudin vaaran, jota voi torjua vain kunnollisella tis-
kauksella. Astioita on syytä olla runsaasti, jottei tiskauksesta muodostu liian usein 
toistuvaa tapahtumaa. Toisaalta, liian pitkään säilytettynä saattaa likainen astia alkaa 
"kasvaa". Likaisten astioiden säilytyspaikka tulee pitää puhtaana ja estää lian karkaa-
minen paikasta muualle.  
 

 Veneloma 
         ei ole 
           tiskausloma! 
 
Ei ole tarkoitus viettää lomaansa vain tiskaamassa, mutta loma ei onnistu, jos 
tiskaamisesta luovutaan. Tiskausvuoron voi veneessä vaikkapa jakaa kaikkien kesken 
kiertäväksi. Tiskata voi myös ajon aikana jolloin vene on siisti kun tullaan satamaan. 
 
Keittiön yleinen puhtaanapito kuten lieden ja sen ympäristön puhdistus on aiheellista 
suorittaa säännöllisesti. 

 WC 
Toimiva, matkan aikana käyttökelpoinen WC on käytännössä välttämätön matkan on-
nistumiselle. Sen on tarjottava intiimi yksityisyys ja siihen tulee liittyä mahdollisuus 
vähintään käsien pesuun. 
WC on huomattava bakteerien alkulähde. On eduksi, jos WC kaikista koloistaan hel-
posti voidaan puhdistaa. Huono, ummehtunut haju WC:ssä on merkki siitä, että jotain 
on muhimassa. Myös turkin alle tulee päästä.  
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WC puhdistetaan desinfioivalla pesuaineella, jollaisia saa suihkepulloissa. Tehokkain-
ta on käyttää klooripitoisia aineita ja olisi suotavaa tehdä tällainen kova puhdistus vii-
kon, parin välein.  
Huomaa, että veneessä on WC aina huomattavan lähellä keittiötä ja muonavarastoja! 
WC:n tankin tyhjentäminen muualle kuin mereen alkaa olla mahdollista monessa sata-
massa, joskin puutteita palvelussa esiintyy yhä. On hyvän tavan mukaista tyhjentää 
tankki sataman imulaitteeseen ennen merelle menoa. 

 Henkilökohtainen puhtaus 
Henkilökohtainen puhtaus merkitsee erittäin paljon omalle suorituskyvylle matkan ai-
kana. Muutaman päivän välein toteutettu suihku tai kylpy, jatkuvasti puhtaat vaatteet, 
vuodevaatteiden vaihto kerran viikossa jne. antavat matka-ajassa moninkertaisesti ta-
kaisin tähän käytetyn ajan. 
Matkalla ei voi käydä useasti päivässä suihkussa, saunassa tms. Tukeuduttaessa luon-
nonsatamiin voi yleensä käydä uimassa veden puhtauden ja lämpötilan salliessa. Var-
sinaiset peseytymiset hoituvat sen sijaan vierassatamien pesutiloissa, joita on riittäväs-
ti tarjolla. 
Käytännöt pesutiloissa vaihtelevat, mutta varsinkin Ruotsissa on tapana, että lämmin 
vesi juoksee kolikkoautomaatin maksun avulla muutaman hetken eli mukaan tulee va-
rata sopivia kolikoita. On myös nähty polettiautomaatteja ja tietenkin paikkoja, joissa 
lämmin vesi kuuluu hintaan. 
Satamien saunat ovat todella harvinaisia maamme ulkopuolella ja ovat usein tyyliltään 
meikäläisistä poikkeavia. 
Mutta satamissa ei olla niin usein, että aina olisi mahdollista peseytyä. On siis pesey-
dyttävä myös veneessä. 
Desinfioivat kosteuspyyhkeet (Savett) eivät ratkaise ongelmaa, mutta niillä voi saavut-
taa hetkellisen virkistyksen ja puhtauden olon. Parempaan pesuun ilman kylpyhuonet-
ta voi käyttää pesuliinoja. 
Tärkeätä on huolehtia käsien puhtaudesta jotta vältyttäisiin ongelmilta. "Äidin opetuk-
set" on tässä kohtaa syytä ottaa korostetusti huomioon.  

 Pyykki ja pyykin vaihto 
Pyykin pesuun tarjoutuu mahdollisuus paremmissa vierassatamissa ja kaupunkien pe-
suloissa. Sataman pyykkitupaa kannattaa käyttää milloin se on mahdollista, mutta jou-
tuu varautumaan jonoihin sesonkiaikana. Tuvissa on tyypillisesti pesukoneet ja kui-
vauskoneet ja ne toimivat varauslistalla kolkkovetoisesti tai poletilla. Pesuainetta 
myydään paikan päällä, mutta toki voi käyttää omiakin.  
Mukaan tulisi ottaa alusvaatekerta jokaista matkapäivää varten, paitoja housuja muu-
taman päivän välein vaihdettaviksi jne. Mikäli olo alkaa käydä peikkomaiseksi alkaa 
matkan suorituskin takkuilla - jos ei itsellä niin ehkäpä niillä muilla! 

 Sairaudet 
Veneessä voi sairastua kaikkiin tunnettuihin tauteihin. Koska seuraukset olisivat maa-
oloja vaikeammat, tulee terveyden suojaamiseen veneessä kiinnittää erityistä huomio-
ta. Kaikkialla Itämeren rannoilla on tarjolla riittävät terveydenhuoltopalvelut ja aina-
kin länsipuolella ne vetävät vertoja omille palveluillemme.  
Katsastuksessa ei kiinnitetä huomiota veneessä pidettäviin lääkkeisiin. Matkalle kan-
nattaa kuitenkin varata mukaan lääkkeitä ainakin vilustumistauteihin, ripuliin ja sär-
kyyn. Käärmeitä ja punkkeja esiintyy ainakin alueen pohjois- ja itäosissa, joten niihin 
tulee varautua.  Lisäksi on tärkeätä ottaa mukaan jokaisen henkilökohtaisesti mahdol-
lisesti tarvitsemat omat lääkkeet.  
Kuumetaudin oireisiin on havaittu hyväksi seuraava resepti: C -vitamiiniporetabletti 
ja Treo -poretabletti samaan vesilasiin liuotettuna pitävät oireet alhaalla muutaman 
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tunnin ja mahdollistaa veneen ajamisen satamaan. Lopullista paranemista tämä ei 
luonnollisestikaan takaa, mutta antaa tarvittavan lykkäyksen. 

 Aurinko 
Veneily ja auringon otto yhdistetään usein toisiinsa. Vesillä vaikuttaa aurinko hyvin 
voimakkaasti eikä veneestä ole mahdollisuuksia pitää taukoja viileässä varjossa. Liial-
lista auringon ottoa tulee välttää. Merellä - varsinkin etelämpänä - polttaa aurinko to-
tuttua kovemmin. Tämän johdosta on aurinkoa käytännössä pyrittävä välttämään 
enemmän kuin varta vasten ottamaan.  
Auringolta suojaamiseen ja jälkihoitoon tarvittavia voiteita tulee ottaa mukaan. Yleis-
käyttöinen ihovoide saattaa samoin olla tarpeen. Varsinaisen kosmetiikan osalta voi 
itse kukin päättää itse ottaen huomioon veneen ahtaat tilat. 
Silmien suojaamisesta erilaisilla aurinkolaseilla kannattaa huolehtia. Varsinkin etelään 
kuljettaessa voi merkittävä osa pitkästä päivämatkasta olla vasten aurinkoa. Polarisoi-
vat aurinkolasit ovat eduksi varsinkin vastavalossa, mutta monen näyttölaitteen luku 
estyy. Halvatkin lasit ovat hetken hyvät mutta kalliimmat ainakin kestävät pitempään. 
Kannattaa varata mukaan tummuudeltaan ja väriltään erilaisia. 

 Liikunta - sen hyöty ja haitta. 
Olisi hienoa jos liikuntaa voisi harjoittaa matkalla samalla tavalla kuin muutenkin. 
Väistämättä muuttuu kuitenkin liikunnan mahdollisuus pitkällä venematkalla. Saattaa 
syntyä usean päivän "putki", jolloin ei poistuta veneestä lainkaan.  
Pitkä liikkumattomuus voi aiheuttaa väsymystä ja kyllästymistä. Erilaisia voimistelu-
liikkeitä voinee mainiosti harrastaa veneessäkin ja hyvä olisi harjoitella sellaisia jo en-
nen lähtöä. 
Satamissa oltaessa on mahdollista liikkua ja tätä kannattaakin harrastaa. Kätevästi voi 
esimerkiksi sataman huoltopäivään sisällyttää erilaista liikuntaakin tavallisesta hyöty-
kävelystä moneen muuhun lajiin saakka. Liikunnasta ei kuitenkaan voi tehdä itsetar-
koitusta, sillä liikuntaan käytetty aika on väistämättä pois matka-ajasta. Tämän kestä-
minen saattaa olla vaikeata henkilölle, joka on tottunut runsaaseen liikuntaan ja mat-
kan teko voi tällöin muodostua raskaaksi tai hitaaksi. 

 Alkoholi 
Alkoholin vaikutusta ihmiseen, jaksamiseen ja suorituskykyyn ei tässä käsitellä sen 
syvemmin. Samoin katsotaan alkoholin käytön seuraukset lain edessä tunnetuiksi, eikä 
niitä oteta nyt esille enempää kuin toteamalla, että rangaistavuuden raja vaihtelee 
maittain eikä aina perustu pelkästään promillemäärään. Matkaveneilijän on paikallaan 
olla raittiina veneen kulkiessa. 
 
Toinen näkökulma on alkoholin käyttö satamissa ja matkalla yleensä. Tällä on myös 
vaikutuksensa matkan onnistumiselle. Alkoholin määrää ei ajoviikoiksi kannata lisätä 
eikä vähentää normaalin työaikaan nähden.  Mikäli runsas käyttö on välttämätöntä, 
löytyy sopivampia lomanviettotapoja lähempänä kotirantoja ja jopa maista.  
Viinan kanssa jumiutunut veneilijä on kaikista matkalaisista kenties 
huonoimmassa asemassa oleva. 

 




