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Practical Boat Owner sivut 56–59

ja Motor Boats Monthly sivut 41–45.

Venemestari tarkistaa kaikkien artik-

keleidensa oikeellisuuden, mutta ei voi 

vastata teksteihin mahdollisesti jääneistä 

virheistä aiheutuvista vahingoista.

Kalusto kuntoon, sitten vesille

 J
äiden lähdön myötä uusi veneilykausi on askeleen lähempänä ja veneilijän te-

kee mieli vesille. Ajatuksissa ja mielikuvissa vesille siirtyminen tapaa vain olla 

huomattavasti sutjakampaa kuin todellisuudessa – ei muuta kuin vene veteen ja 

menoksi vesistöjen riemuista nauttimaan.

 Alkukauden ”töpinöissä” maltti on kuitenkin valttia, varsinkin veneen kevätkun-

nostuksessa. Sanonnan mukaan hosuen ei tule kuin kusipäisiä lapsia, ja tämä sopii 

myös kaluston käyttökuntoon laittoon. Vesille lähdetään nimittäin turhan usein va-

jaakuntoisella kalustolla.

 Väittämän tueksi voi esittää Suomen Meripelastusseuran vapaaehtoistoiminnan 

tilastoja viime vuodelta. Meripelastajat lähtivät erilaisiin avustus- ja pelastustehtäviin 

vuonna 2008 kaikkiaan 1 263 kertaa. Tehtävistä 71 prosenttia eli 897 hälytystä koh-

distui ongelmiin ajautuneisiin huviveneisiin, joista 38 prosentin eli 340 veneen matka 

oli katkennut tekniseen vikaan. Käytännössä siis yli viidennes yhden merkittävän 

meripelastustoimia Suomessa suorittavan tahon tehtävistä aiheutuu huviveneilijöiden 

kaluston teknisistä vioista.

 Tässä meillä veneilijöillä on peiliin katsomisen paikka. Tekniikka voi toki pettää 

ja sattuma puuttua peliin ennalta varoittamatta, vaikka alla olisi tuliterä tai viimeisen 

päälle huollettu kalusto. Mutta on yhtä varmaa, että huolehtimalla paremmin käytössä 

olevasta kalustosta, monelta tekniseltä ongelmalta ja sitä kautta riskitilanteelta vältyt-

täisiin.

 Tällä huolenpidolla tarkoitan nimenomaan teknisiä ongelmia ennalta ehkäisevää 

toimintaa, johon jokainen meistä halutessaan pystyy: moottorin ja veneen muiden 

varusteiden määrävälein edellytettyjen huoltojen tarpeen tiedostamista sekä niiden 

teettämistä tai tekemistä riittävällä ammattitaidolla, päivittäisten tai ennen vesille läh-

töä toteutettavien tarkastusrutiinien omak-

sumista sekä perusvaraosien ja työkalujen 

mukaan ottamista ainakin pidemmille mat-

koille. 

 Tekniikan puolesta huolettomat meri-

mailit eivät tule ilmaiseksi tai itsekseen, 

mutta lopulta varmasti pienemmällä vaival-

la ja pidemmän päälle edullisemmin kuin 

esimerkiksi suurempien moottorivaurioi-

den korjaaminen niiden tapahduttua.

Lisäksi vaivanpalkka kohdistuu kerrankin 

oikeaan osoitteeseen eli omaan, huoletto-

maan ja nautittavaan veneilyyn. Eikä to-

dennäköisesti tule ensimmäiseksi tarvetta 

hälyttää pelastajia apuun!

Venemestari

jan.sjolund@venemestari.fi

PÄÄKIR JOITUS  �
Toimituksen koordinaatit: P 60°09,01’, I 24°53,29’


