Humallahden Venekerho r.y. - HVK
Katsastusmenettely vuonna 2020 poikkeusoloissa
Hallitus on todennut yhteistoiminnassa tasavallan presidentin kanssa Suomen olevan poikkeusoloissa
koronavirustilanteen vuoksi ja tämä vaikuttaa myös kerhomme HVK:n katsastustoimintaan.
Liittomme SVP (Suomen Purjehdus ja Veneily) on antanut ohjeistuksen jäsenseuroilleen, miten
katsastukset voidaan järjestää näissä poikkeusoloissa.
HVK:n hallitus on 7.4.2020 pitämässään kokouksessa hyväksynyt alla olevan menettelyn.
Katsastus 2020 tapahtuu pääsääntöisesti ilman henkilökontaktia – se tapahtuu puhelimen välityksellä.
Vallitsevassa tilanteessa SPV ja HVK ei voi edellyttää katsastajien läsnäoloa ja tehdä näin katsastus
perinteisesti veneessä. Tämän johdosta on seuraava menettely voimassa toistaiseksi.
On hyvin todennäköistä, että osa kerhomme katsastajista ovat vapaaehtoisesti paikan päällä
katsastusiltoina. Haluan kumminkin muistuttaa varovaisuuteen ja turvaetäisyyksien kunnioittamiseen.
Mikäli jollain (veneen omistaja ja/tai katsastaja) on vähäisimpiäkään ”flunssan” oireita – ei missään
tapauksessa saa saapua kerholle!!
PERUSKATSASTUS – RUNKOKATSASTUS
• Runkokatsastus siirretään syksyyn 2020 vesiltä noston yhteyteen, tai
• Runkokatsastus siirretään kevääseen 2021
VUOSIKATSASTUS 2020
• Veneen omistaja varaa katsastuksen kuten ennenkin seuran kotisivuilta, varauksen yhteydessä
on kenttien täyttäminen tärkeätä - puhelinnumero ja sähköposti tarvitaan jatkon kannalta.
• Ilmoittautuneet kirjataan ja verrataan kotisataman venepaikkalistaan.
• Venekunnalle lähetetään tietopaketti (tämä katsastusmenettelyohje ja katsastuksen yleisohje)
joka sisältää kopion yleisestä katsastuspöytäkirjasta, mistä selviää katsastuskohteet ja
vaaditut varusteet katsastusluokittain.
• Katsastusiltana, katsastussihteeri jakaa järjestyksessä jokaiselle katsastajalle katsastukseen
ilmoittautuneet venekunnat ja katsastaja soittavat katsastettavalle, tehden puhelimitse
opastetun omakatsastuksen.
Sihteeri ei välttämättä ole itse paikalla kerholla, vaan hoitaa kommunikoinnin katsastajiin
puhelimen välityksellä – saaden myös vahvistuksen katsastajilta kun katsastus suoritettu
ja katsastaja vapaa seuraavaa tehtävää varten.
• Veneen omistaja odottaa katsastusiltana veneellään katsastajan soittoa, jonka jälkeen
suoritetaan katsastus kohta kohdalta katsastuspöytäkirjan ja katsastusluokan mukaan.
Katsastus perustuu luottamukseen ja siihen, että veneen omistaja valmistautunut
itse katsastustilaisuuteen kuten aikaisemminkin.
• On olemassa mahdollisuus, että katsastaja saapuu veneelle kuten aikaisemminkin,
mutta kuten edellä kerrottu, on tämä katsastajakohtaista ja vapaaehtoista.
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Katsastaja kirjaa katsastuksen joko suoraan Suuliin (SPV:n katsastusrekisteri) tai omalle
katsastuspöytäkirja-pohjalle ja kirjaa sen myöhemmin Suuliin.
Katsastetun veneen omistajalle luovutetaan kirjallinen vahvistus (allekirjoitettu lomake), joka
vastaa kirjausta venekirjaan, sekä vuoden 2020 katsastustarra – Venekirjaan katsastus viedään
tätä lomaketta vasten 2021 katsastuksen yhteydessä.
Katsastetun veneen lomake ja katsastustarra jätetään kerhotalolla jäsenille varattuun
postilaatikkoon kirjekuoressa, varustettuna omistajan nimellä.
Mikäli katsastussihteeri ja/tai veneilyturvallisuustoimikunnan puheenjohtaja on paikan päällä,
voidaan edellä mainitut (tarra ja lomake) luovuttaa toimistorakennuksella – jos näin niin katsastaja
ilmoittaa asiasta katsastuksen päätteeksi.
Katsastajat raportoivat myös katsastamansa veneet sihteerille kokonaiskuvaa varten,
jotta kerho voi lähettää muistutuksen niille venekunnille joiden veneet ovat vielä
katsastamatta

Tähän loppuun haluan muistuttaa Vesiliikennelain uudistumisesta 1.6.2020 alkaen.
Tässä suuri uudistus on se, että veneelle on kulloinkin nimettävä ”veneen päällikkö”, joka
vastaa venekunnan turvallisuudesta. Veneen katsastus ja sen varusteet ovat osa tätä
turvallisuutta, muistaen että sen suorittaminen ei kumminkaan ole kuin osa kokonaisuutta
ja se, että vene on katsastettu ei vapauta veneen päällikköä millään lailla vastuustaan.
Vesiliikennelaista enemmän >> https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2019/20190782
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