
                                                     Katsastusvarusteista 
 
Luokkaan 3 katsastetuilla veneillä on tarkoitus liikkua saaristossa ja sisävesillä normaalina 
purjehduskausina vallitsevien olosuhteiden aikana. Purjehdusalue kattaa Suomen rannikot, 
järvet, Ahvenanmeren, Suomenlahden perukan Viipurinlahdelle ja Saimaan kanavan sekä 
suotuisissa olosuhteissa Merenkurkun ja välin Helsinki-Tallinna. 
 
Pakolliset katsastusvarusteet moottoriveneissä luokkaan 3 ovat seuraavat: 
- vene ja kaikki varusteet tulee merkitä (rekisterinumero tai veneen nimi) 
- Yksi ankkuri kettinkeineen ja ankkuriköyttä 30–40 m veneen koosta riippuen. 

Ankkuriköyden läpimitan tulisi olla seuraava:  

 

Ankkuriköyden voi korvata vastaavan vetolujuuden omaavalla ankkuriliinalla. Ankkuriköyttä saa 
jatkaa luotettavin solmuin. 
- Veneköydet. riittävä määrä asiallisia köysiä (veneen massa huomioiden), Katsastuksessa 
vaaditaan Kiinnitysköysi, pituus n. 30m 1kpl. ( 3 ja 4-luokissa.) 
- käsityökalut ja varaosat (mm. vesipumpun pyörä, öljynsuodatin, remmejä jne.) 
- airot tai mela 
- venehaka 
- heittoliina 
- laitasuojat 
- venetikkaat kiinteästi asennettu 
- käymälävarustus ja jätehuolto (minimissään kannellinen ämpäri käymälävarustukseksi) 
- perälippu tai viiri 
- kulkuvalot ja ankkurivalo  
- merkkikuvioista ankkurissa – päivämerkki (musta pallo esim.kahdesta levystä)  
- äänimerkinantolaite ja sille varalaite 
- ohjailukompassi 
- merikartat ja välineet ja kiikari 
- yleisradiovastaanotin 
- vesiliikenteen säädökset ym. 
- kelluntavarusteet kaikille veneessä oleville, vähintään 2 kpl 
- Pelastusrengas.  
Purjeveneissä on pelastusrenkaassa oltava pilli, heijasteteipit, valolaite ja ajoankkuri. 
Moottoriveneissä riittää heijasteteipit ja valolaite. Jos uudessa renkaassa ei ole ostettaessa teippejä, 
pitää ne hankkia ja kiinnittää itse. Lisäksi moottoriveneissä on ainakin yhden pelastusrenkaan oltava 
kiinnitetty veneeseen. Lisäksi pelastusrenkaassa on oltava kiinnitettynä noin 20 m:n pituinen köysi. 
- Hätämerkinanto varusteet seuraavasti. 
Vaihtoehto A: Matkapuhelin, säänkestävästi suojattuna. 1kpl Led-soihtu varaparistoineen 
(vaihtoehtoisesti 2 kpl punasoihtuja)  
Suositellaan lisäksi: 2 kpl punaisia laskuvarjoraketteja sekä 2 kpl punasoihtuja Ulkosaaristossa 
kiinteästi asennettu VHF-DSC (huomioi radiolupa).  
Vaihtoehto B: 2 kpl punaisia laskuvarjoraketteja ja 2 kpl punasoihtuja (vaihtoehtoisesti LED-soihtu 
varaparistoineen) tai 4 punasoihtuja, tai 2 kpl punasoihtuja ja 1 kpl LED-soihtu  
Suositellaan lisäksi: Matkapuhelin, säänkestävästi suojattuna ja VHF. 
- kiinteästi asennettu käsipumppu 
- asianmukaisesti tarkastettu standardin EN3 mukainen käsisammutin teholuokaltaan 
 vähintään 8A 68B  
- sammutuspeite (riittävän iso) 
- hätäsulkimet (esim. puutapit jne.) 
- käsivalaisin, varalamppu, varaparistot 
- ensiapuvälineet 
- varaohjausjärjestelmä 
- purjeveneessä lisäksi hätätyökalut, turvavaljaat 2 kpl ja elämänlanka 



- palovaroitin, jos veneessä on majoitustilat 
 
Suositeltavia lisävarusteita ovat (katsastussääntöjen mukaan): 
- ajoankkuri 
- huurteenpoisto ja lasinpyyhin suljetuissa ohjaamoissa 
- kaasuvaroitin, jos veneessä on nestekaasulaiteita 
- tutkaheijastin 
- varakompassi ja suuntimalaite 
- loki, kaikuluotain, ilmanpuntari 
- valonheitin 
- VHF 
- varajuomavesi ja varamuona 
 
HUOM! Satamasääntöjemme mukaan JOKAISESSA laituriköydessä tulee olla joustin. 
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