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Katsastukset vuonna 2020

Katsastuksissa noudatetaan Suomen Purjehdus ja Veneily ry:n 

koronaviruspoikkeustilanteessa.

Runkokatsastukset 

 Runkokatsastukset voidaan siirtää syksyyn

 Jos katsastaja pääsee veneen luo yksinään, niin vene voidaan katsastaa myös 

keväällä veneen ulkopuolelta. Tällöin veneenomistajan katsottaviksi jäävät 

runkokatsastuksen veneen sisäpuoliset tarkastuskohteet. Kevään katsastukseen 

sovi katsastusaika suoraan j

Vuosikatsastukset puhelinyhteydellä

Vuosikatsastus voidaan tehdä myös videoyhteydellä, jos veneenom

on jokin yhteinen ohjelma helpon 

 Tämän hetken ohjeistuksen mukaan kaikki 

kohteissa perutaan. 

 Nettisivuille tulee ”Katsastus

Veneilijän tulee valita hänelle sopiva katsastuspäivä ja pyytää katsastajalta 

kellonaika suoraan ko päivän 

vahvistaa vapaan kellonajan.

 Oletus: veneilijällä on tallella katsastuslomakkeen molemmat sivut ja venetodistus

 Jos näin ei ole, veneilijän tulee sopia katsastajan tai seuran katsastuspäällikön 

kanssa kuinka hän saa nämä asiakirjat ja minkä vuoden katsastusruutuun tämän 

vuoden merkintä tehdään.

 Veneilijän tulee lähettää katsastajalle ennen katsastushetkeä kuva tai kuvat 

palosammuttimien tämän vuoden tarkastuksista ja rakettien kelpoisuuspäiväyksistä 

(mikäli raketit kuuluvat veneen katsastusluokkaan). Kuvan tai kuvien toimitus 

katsastajille halutaan tekstiviestin tai sähköpostin liitteinä.

 Katsastuksessa keskustelevat veneilijä ja katsastaja ensin vuosikatsastuksen 

sisällöstä ja veneilijä tekee ohjeiden 

 Kun vuosikatsastus on näin valmis, veneilijä kirjoittaa katsastuslomakkeen ja 

venetodistuksen sovittuun kohtaan katsastusluokan, päiväyksen ja tekstin 

"omakatsastus" ja lähettää katsastajalle kuvan ko kohdasta, että näin on t

 Katsastaja merkitsee katsastuksen seuran rekisteriin ja Suuliin kuten 

vuosikatsastus seurassa on muutoinkin tallennettu.

  

   Katsastukset

   16.04.2020

2020, muutokset koronavirustilanteen vuoksi 

Katsastuksissa noudatetaan Suomen Purjehdus ja Veneily ry:n (SPV) ohjeita tässä 

poikkeustilanteessa. 

Runkokatsastukset voidaan siirtää syksyyn vesiltänoston jälkeiseen aikaan.

Jos katsastaja pääsee veneen luo yksinään, niin vene voidaan katsastaa myös 

keväällä veneen ulkopuolelta. Tällöin veneenomistajan katsottaviksi jäävät 

runkokatsastuksen veneen sisäpuoliset tarkastuskohteet. Kevään katsastukseen 

sovi katsastusaika suoraan jonkun katsastajan kanssa.  

puhelinyhteydellä 

Vuosikatsastus voidaan tehdä myös videoyhteydellä, jos veneenomistajalla ja katsastajalla 

helpon videoyhteyden muodostamiseen. 

Tämän hetken ohjeistuksen mukaan kaikki jo ilmoitetut ryhmäkatsastusajat eri 

Katsastussivulle” ohjeet katsastajien puhelinajoista

Veneilijän tulee valita hänelle sopiva katsastuspäivä ja pyytää katsastajalta 

kellonaika suoraan ko päivän katsastuksiin sähköpostilla tai puhelimella. Katsastaja 

vahvistaa vapaan kellonajan. 

Oletus: veneilijällä on tallella katsastuslomakkeen molemmat sivut ja venetodistus

Jos näin ei ole, veneilijän tulee sopia katsastajan tai seuran katsastuspäällikön 

kuinka hän saa nämä asiakirjat ja minkä vuoden katsastusruutuun tämän 

vuoden merkintä tehdään. 

Veneilijän tulee lähettää katsastajalle ennen katsastushetkeä kuva tai kuvat 

palosammuttimien tämän vuoden tarkastuksista ja rakettien kelpoisuuspäiväyksistä 

ikäli raketit kuuluvat veneen katsastusluokkaan). Kuvan tai kuvien toimitus 

katsastajille halutaan tekstiviestin tai sähköpostin liitteinä. 

Katsastuksessa keskustelevat veneilijä ja katsastaja ensin vuosikatsastuksen 

sisällöstä ja veneilijä tekee ohjeiden pohjalta omakatsastuksen itse.

Kun vuosikatsastus on näin valmis, veneilijä kirjoittaa katsastuslomakkeen ja 

venetodistuksen sovittuun kohtaan katsastusluokan, päiväyksen ja tekstin 

"omakatsastus" ja lähettää katsastajalle kuvan ko kohdasta, että näin on t

Katsastaja merkitsee katsastuksen seuran rekisteriin ja Suuliin kuten 

vuosikatsastus seurassa on muutoinkin tallennettu. 

Katsastukset 

4.2020 

, muutokset koronavirustilanteen vuoksi  

ohjeita tässä 

vesiltänoston jälkeiseen aikaan. 

Jos katsastaja pääsee veneen luo yksinään, niin vene voidaan katsastaa myös 

keväällä veneen ulkopuolelta. Tällöin veneenomistajan katsottaviksi jäävät 

runkokatsastuksen veneen sisäpuoliset tarkastuskohteet. Kevään katsastukseen 

tajalla ja katsastajalla 

jo ilmoitetut ryhmäkatsastusajat eri 

ohjeet katsastajien puhelinajoista 25.04.2020. 

Veneilijän tulee valita hänelle sopiva katsastuspäivä ja pyytää katsastajalta 

katsastuksiin sähköpostilla tai puhelimella. Katsastaja 

Oletus: veneilijällä on tallella katsastuslomakkeen molemmat sivut ja venetodistus 

Jos näin ei ole, veneilijän tulee sopia katsastajan tai seuran katsastuspäällikön 

kuinka hän saa nämä asiakirjat ja minkä vuoden katsastusruutuun tämän 

Veneilijän tulee lähettää katsastajalle ennen katsastushetkeä kuva tai kuvat 

palosammuttimien tämän vuoden tarkastuksista ja rakettien kelpoisuuspäiväyksistä 

ikäli raketit kuuluvat veneen katsastusluokkaan). Kuvan tai kuvien toimitus 

Katsastuksessa keskustelevat veneilijä ja katsastaja ensin vuosikatsastuksen 

pohjalta omakatsastuksen itse. 

Kun vuosikatsastus on näin valmis, veneilijä kirjoittaa katsastuslomakkeen ja 

venetodistuksen sovittuun kohtaan katsastusluokan, päiväyksen ja tekstin 

"omakatsastus" ja lähettää katsastajalle kuvan ko kohdasta, että näin on tehty. 

Katsastaja merkitsee katsastuksen seuran rekisteriin ja Suuliin kuten 



 Seuran katsastuspäällikkö toimittaa veneilijälle katsastustarran erikseen postissa 

kirjeenä Suulissa olevaan veneilijän osoitteeseen ja veneilijä kiinnittää tarran 

katsastajan antamien ohjeiden mukaan, yleensä edellisen tarran päälle tai sen 

paikalle. 

Tänä vuonna HNS:n ja SPV:n rekisteihin ensimmäistä kertaa rekisteröitävät veneet 

 Vene tulee olla rekisteröity yhden omistajan, tai jos on useampia kaikkien omistajien 

nimiin. 

 Kaikkien omistajien tulee olla HNS:n jäseniä. 

 Jos edelliset kaksi kohtaa ovat kunnossa niin 1. omistaja toimittaa seuran 

katsastuspäällikölle kuvat rekisteröintitodistuksesta molemmilta puolilta ja 

mahdollisesta VHF-radioluvasta.  

 Sen jälkeen runko- ja vuosikatsastukset suoritetaan kuten edellä on ohjeistettu. 

 Seura toimittaa katsastuksen jälkeen katsastukseen liittyvät lomakkeet veneilijälle 

postissa. 

 


