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Kipparijuhlasta 

Lahden Navigaatioseuran hallitus teki huhtikuussa 2020 päätöksen, että 

seuran perinteinen Kipparijuhla jää väliin kesäkuussa 2020. Tämän päätök-

sen pohjalla oli sekä valitseva epätietoisuus koronaepidemian (covid-19) 

kehittymisestä että kevään laivuritenttien siirtyminen syyskuulle 2020.  

Vielä uudestaan onnittelut joulukuussa 2019 

saaristolaivurin arvon saaneille henkilöille. 

Valitettavasti emme tällä kertaa päässet 

juhlistamaan saavutustanne Kipparijuhlassa.  

     

Enonsaaren tukikohtaan pääsee taas 

Suunnitelman mukaisesti toukokuun alussa Enonsaaren tukikohdan laituri 

korjattiin. Sitä pitää nyt paikallaan useampi jykevä paino. Laiturin edustalla 

on nyt myös kaksi uutta tukevasti ankkuroitua poijua.  

Koronaepidemia voi asettaa rajoituksia Enon tukikohdan käyttöön. Katso 

ajantasaiset ohjeet seuran sivuilta uutisista.  
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Uudesta vesiliikennelaista 

Suomen vesialueella noudatetaan edelleen pitkälti meriteiden sääntöjä eli 

kansainvälisiä sääntöjä yhteentörmäämisen ehkäisemiseksi merellä 

(COLREG-yleissopimus). Kyseinen säännöstö esittelee mm. väistämissään-

nöt, hätämerkit ja alusten käyttämät valot ja merkkikuviot. Kuten aiemminkin, 

meriteiden sääntöjä täydennetään (mm. pysäytysmerkit) ja niihin tehdään 

poikkeuksia (mm. alle 12 metristen vesikulkuneuvojen 

vapautus velvollisuudesta näyttää karilla olevan tai ohjai-

lukyvyttömän aluksen merkkikuvioita) paikallisella lain-

säädännöllä. 

Kesäkuun alussa 2020 voimaan astuva vesiliikennelaki ajanmukaistaa ja 

kokoaa vesiliikenteeseen liittyvää kansallista säännöstöä yhteen lakiin. Nyt 

kumottavat vesikulkuneuvojen rekisteröinnistä annettu laki, alukselle annet-

tavista pysähdysmerkeistä annettu asetus ja ns. sisävesisäännöt, muutamia 

mainitakseni, on olennaisilta osiltaan sisällytetty uuteen vesiliikennelakiin. 

Laki pyrkii myös varautumaan vesiliikenteen automaatioon. 

Muutama nosto määritelmistä 

Vesikulkuneuvo: Kaikki veteen tukeutuvat ja vesillä liikkumiseen käytettävät 

alukset, kulkuneuvot ja välineet ovat vesikulkuneuvoja. Vanhenevassa vesi-

liikennelaissa vesikulkuneuvoja olivat vain veteen tukeutuvat ja vesillä liikku-

miseen tarkoitetut kulkuvälineet ja laitteet. Enää varsinaisella käyttötarkoituk-

sella ei ole väliä, vain sillä käytetäänkö alusta, kulkuneuvoa tai välinettä ve-

sillä liikkumiseen. 

Vuokravene: Aiemmin vuokraveneeksi luokiteltiin sekä miehitettynä että mie-

hittämättömänä vuokrattu vene. Uudessa vesiliikennelaissa vuokraveneitä 

ovat vain miehitettyinä vuokrattavat vesikulkuneuvot. Vuokravenetoimintaan 

sovelletaan merilakia, ei uutta vesiliikennelakia. Miehittämättömänä vuokrat-

tava vesikulkuneuvo on huvivene tai -alus sen pituuden mukaan.  

Huvivene: Urheiluun ja vapaa-ajan viettoon tarkoitettu vesikulkuneuvo, jonka 

runko on 2,5-24 metriä, ei kuitenkaan vesiskootterit. 

Huvialus: Urheiluun tai vapaa-ajanviettoon käytettävä alus, jonka pituus on 

yli 24 metriä. 
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Kuljettaa, ohjailla ja hallita 

Luonnoksessa hallituksen esitykseksi vesiliikennelaiksi ja eräiksi siihen liitty-

viksi laeiksi selvennetään termejä kuljettaa, ohjailla ja hallita. Nämä ovat 

olennaisia, kun tarkastellaan kuljettajaa ja päällikköä koskevia yleisiä vaati-

muksia. 

Kuljettaja/kuljettaminen liittyvät termeinä vesikulkuneuvon ohjauslaitteiden, 

kuten ruorin ja peräsimen, käyttämiseen. Ohjaaja/ohjailu on laajempi käsite 

kuin kuljettaja/kuljettaminen. Ohjailusta vastaavan henkilön ei tarvitse käyt-

tää ohjauslaitteita. Ohjailu on kokonaisvaltaisempaa vastuuta vesikulkuneu-

von turvallisesta kulusta. Ohjailusta vastaava henkilö voi esimerkiksi antaa 

ohjeita ohjauslaitteita käyttävälle henkilölle (kuljettajalle) ja kertoa hänelle, 

mihin suuntaan vesikulkuneuvoa kuljetetaan. Hallinnalla viitataan vielä koko-

naisvaltaisempaan vastuuseen kuin pelkkään ohjailuun, kattaen mm. vas-

tuun veneen kiinnittämisestä. Hallinta terminä kattaa myös automatisoidun 

vesikulkuneuvon hallinnan ilman ohjailua vesikulkuneuvossa. 

Vesikulkuneuvon kuljettamiseen, ohjailuun ja hallintaan vaaditaan olosuhtei-

siin nähden tarvittava ikä, kyky ja taito. Jos kyseessä on rekisteröitävä moot-

torikäyttöinen vesikulkuneuvo, vaaditaan ohjailun ja hallintaan 15 vuoden ikä. 

Tällaisen vesikulkuneuvon päällikkö ei siten voi olla alle 15-vuotias. Huvia-

luksen ollessa kyseessä päällikön ikäraja nousee 18 vuoteen. Kuljettamisel-

le ei ole ikärajoitusta.  

Päällikön vastuusta 

Vesikulkuneuvon kulusta ja turvallisuudesta vastaa aina sen päällikkö. Pääl-

likkö on henkilö, joka tosiasiallisesti ohjailee tai hallitsee vesikulkuneuvoa. 

Jos päälliköstä on epäselvyyttä ja rekisteriin merkityllä vesikulkuneuvon 

omistajalla tai haltijalla on ollut tosiasiallinen mahdollisuus ohjailla tai hallita 

vesikulkuneuvoa, on päällikön vastuu hänellä. Tosiasiallista mahdollisuutta 

ohjailuun tai hallitsemiseen ei ole esimerkiksi silloin, kun omistaja on mökki-

laiturilla ja vene on luovutettu jonkun muun iältään, kyvyiltään ja taidoiltaan 

sopivan henkilön ohjailtavaksi. 

Päällikkö vastaa siitä, että vesikulkuneuvo soveltuu aiottuun matkaan ja olo-

suhteisiin. Hän myös vastaa siitä, että vesikulkuneuvossa olevia henkilöitä 

on ohjeistettu riittävällä tavalla turvallisesta toimimisesta. Soutuveneessä 

ohjeistus voi sisältää esimerkiksi pelastusliivien käytön vaatimista ja muistut- 
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tamista siitä, että veneessä ei saa seistä tarpeettomasti. Isommassa venees-

sä ohjeistettavia asioita voivat olla esimerkiksi hätämerkinantolaitteiden 

sijainnin ja niiden käytön sekä pelastautumisvälineiden, kuten pelastusren-

kaan ja heittoliinan esittely. Jokaisen veneilijän kannattaa miettiä oman ve-

neensä kannalta turvalliseen toimimiseen liittyvät ohjeistukset.  

Päällikkö on vastuussa siitä, että vesikulkuneuvossa on helposti saatavilla ja 

käyttökunnossa lain edellyttämät varusteet. Vesiliikennelain edellyttämiä va-

rusteita ovat. mm kelluntavälineet. Uudessa laissa mainitaan erikseen siitä, 

että päällikön on huolehdittava sään, aallokon, vesikulkuneuvon kunnon tai 

muiden olosuhteiden niin edellyttäessä, että vesikulkuneuvossa olevilla hen-

kilöillä on kelluntavälineet puettuna.  

Vesikulkuneuvossa on lisäksi oltava mukana asianmukaiset merikartat mat-

kan edellyttäessä reittisuunnittelua sekä rekisteröintitodistus. Huviveneilijän 

näkökulmasta asianmukaiset merikartat ovat käytännössä aina ”paperikart-

toja”. Koska asianmukaiseksi merikartaksi luokitellaan vain merikarttaviran-

omaisen julkaisemat ajantasaiset ja päivitetyt merikartat, ei tyypillinen huvi-

veneilijän plotteri täytä tätä vaatimusta.  

Vesikulkuneuvon varusteet  

Liikkeellä olevassa moottorilla tai rungoltaan yli viiden metrin pituisessa pur-

jeella varustetussa vesikulkuneuvossa on oltava seuraavat käyttökuntoiset 

varusteet: 

- kunkin vesikulkuneuvossa olevan henkilön koon ja painon mukaan koko-

luokaltaan ja kantavuudeltaan oikein mitoitettu kelluntaväline (hyväksytty 

pelastusliivi, kelluntapukine tai pelastuspuku) 

- tyhjennyspumppu tai muu väline veden poistamiseen – sellainen, jolla 

tosiasiallisesti pystyy tyhjentämään vettä veneestä 

- vesikulkuneuvon kokoon ja ominaisuuksiin nähden asianmukaisesti valit-

tuna airot tai mela tai ankkuri köysineen – isoon, painavaan veneeseen 

oikea valinta on ankkuri köysineen, mela tai airot ei ole oikeasti käyttö-

kelpoinen ratkaisu 

- vuoden välein tarkistettu käsisammutin, jos vesikulkuneuvossa on liekillä 

toimiva polttolaite, sisä- tai sisäperämoottori tai yli 25 kW perämoottori 

- meriteiden sääntöjen osan D mukaiset merkinantolaitteet, joka käytän-

nössä esim. alle 12 metrin vesikulkuneuvoille tarkoittaa jotakin laitetta, 

jolla voidaan antaa voimakas äänimerkki. 
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Jos varusteet eivät täytä yllä mainittuja vaatimuksia, päällikkö voidaan tuomi-

ta vesiliikennerikoksesta sakkoon (kelluntavälinepuute) tai hänelle voidaan 

määrätä liikennevirhemaksu (muut kuin kelluntavälinepuutteet).  

Kansainvälinen huviveneenkuljettanjakirja 

Suomessa kansainvälistä huviveneenkuljettajankirjaa edellytetään, kuten ai-

kaisemminkin, huvialuksen päälliköltä. Huvialuksen päällikön on edelleen 

oltava täyttänyt 18 vuotta, vaikka kansainvälisen huviveneenkuljettajankirjan 

ikäraja laskee 18 vuodesta 16 vuoteen. Kansainvälisen huviveneenkuljetta-

jankirjan vaatiman todistuksen riittävistä käytännön veneilytaidoista voi jat-

kossa myöntää vain sellainen veneilyjärjestö tai merenkulkualan oppilaitos, 

jonka Liikenne- ja viestintävirasto on erikseen hyväksynyt.  

Vesiliikennemerkit ja valo-opasteet 

Vesiliikennemerkkien ja valo-opasteiden selitteet ovat aikaisemmin olleet 

erillisessä määräyksessä. Nyt nekin on liitetty osaksi 

vesiliikennelakia. Vesiliikennemerkit ja valo-opasteet 

ovat samat kuin aikaisemmin, lukuun ottamatta yhtä 

uutta merkkiä. Aiemman uimapaikasta varoittavan 

merkin lisäksi lainsäädännöstä löytyy nyt uimakieltoa 

osoittava merkki. Kanavilla ja avattavien siltojen koh-

dalla uiminen on kielletty vaikkei sitä erikseen vesilii-

kennemerkillä osoitettaisikaan.  

Rekisteröinnistä 

Ulkomailta ostettujen veneiden tuomista on helpotettu siten, että rekisteröin-

nin voi tehdä seitsemän päivän kuluessa Suomeen tuonnista.  

Yllä mainitut kohdat ovat vain poimintoja uudesta vesiliikennelaista. Koko 

vesiliikennelaki kannattaa lukaista läpi. Sieltä voit kerrata esimerkiksi vesikul-

kuneuvolle annettavat pysäytysmerkit, mistä henkilö, joka luovuttaa vesikul-

kuneuvon toiselle kuljetettavaksi, ohjaltavaksi tai hallittavaksi vastaa, mitä 

pitää tehdä, jos havaitset toimimattoman turvalaitteen, minkä vesikulkuneu-

vojen on yleisillä kulkuväylillä pysyttävä poissa yli 12 metrin pituisten vesikul-

kuneuvojen tieltä jne.  

Lähteet:  

1. Vesiliikennelaki: https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2019/20190782 

2. Traficomin video – Uusi vesiliikennelaki 2020: https://www.youtube.com/watch?v=FrLEK52aJ20&t= 

3. Luonnos hallituksen esitykseksi vesiliikennelaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi: 

https://www.lausuntopalvelu.fi/FI/Proposal/DownloadProposalAttachment?attachmentId=8869 
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Kevätpurjehdus koronan varjossa 
Teksti: Antti Karjalainen – Kuvat: Pasi Salminen 

Reissu alkoi omalta kohdalta 8.3. Pariisiin, jossa vuokrasimme auton ja 

suuntasimme lähimpään Ikeaan. Paras tapa hankkia asumiseen ja elämi-

seen tarvittavat tavarat yhdestä paikasta, kun veneessä täytyy olla varustus 

12 henkilölle. Reippaan shoppailun jälkeen matka jatkui kohti Les Sables-

d'Olonnea. Kaupunki on kuuluisa Vendée Globe kilpailusta ja toimii sen kil-

pailusatamana.  

Noin 5h ajomatkan jälkeen keskiyöllä 

olimme perillä sateisessa ja tuulisessa 

Les Sablesissa. Matkalla hotellille 

näimme jo laiturin missä oli Lagooneja 

kahdessa rivissä, huonon kelin takia 

satamassa näytti olevan ruuhkaa. 

Lagoonin pienemmät mallit tehdään 

Belleville-Sur-Viessä, josta ne kuljete-

taan maantiekuljetuksella Les Sables-

iin. Les Sablesissa tapahtuu veneiden 

rikaus ja lopullinen varustelu.  

Hotellissa vietetyn yön ja aamupalan jälkeen suuntasimme vihdoin satamaan 

katsomaan venettä. Löytyi laiturin ulommasta rivistä ja jouduimme lainaa-

maan uuden L46:n kantta, tämä oli lähdössä siirtomiehistön mukana Kreik-

kaan. Vihdoinkin oman veneen kannella, hyvältä näyttää. Varustelut olivat 

hyvässä vauhdissa ja suurin osa jo tehty. Positiivinen yllätys, koskaan aiem-

min ei ole vene ollut tässä vaiheessa jo näin valmis. Päätimme jatkaa shop-

pailua ja antaa työmiehille vielä työrauhan.  

Keskiviikkona teimme ensimmäisen koepurjehduksen, jonka jälkeen oli vuo-

rossa tiukka autontyhjennys urakka. Oli aika lähteä hakemaan loput miehis-

tön jäsenet Nantesin lentokentältä. Siellä olikin iloinen joukko vastassa ja 

kaikki oli jo hyvin tutustuneet toisiinsa, ehkä muutama neuvoa-antavakin eh-

ditty ottaa. Veneelle päästyä miehistön ensimmäinen tehtävä oli repiä pat-

joista muovit pois, valita lakanat ja tehdä itselleen sängyt.  

Seuraavat päivät kuluivat venettä varustellessa ja laittaessa matkakuntoon. 

Koko ajan alkoi itselleni tulla selväksi, ettei kovin pitkäksi aikaa voida Rans-

kaan jäädä, jotta päästään lähtemään. Iltaisin paikallisia uutisia seuraillessa 
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huomasin, miten korona kiihtyy maailmalla. Ranskassa oli loppuviikosta jo 

Pariisissa kovasti uusia rajoituksia. Meillä oli vuokra-auto sunnuntaille asti ja 

päätimme, että lähtö on sunnuntai-illasta. Koko lauantai tehtiin tehokkaasti 

hankintoja ja suunnitelmissa oli, että voimme olla ainakin 3 viikkoa merellä. 

Lauantai-iltana söimme juhla-aterian ostereineen vielä paikallisessa ravinto-

lassa, onhan Les Sables Ranskan kuuluisinta osterialuetta. Sunnuntaina 

teimme vielä viimeiset hankinnat ja palautimme auton, merelle lähdimme 

15.3. n. klo 17. 

 

Biskajan ylitys alkoi koneajolla. Olimme vielä siinä uskossa, että Portugalin 

Cascaihin sovittu 50h moottorihuolto on järjestymässä. Yöllä tuuli alkoi voi-

mistua ja kääntyä meille suotuisammaksi, joten ei muuta kuin purjeet ylös. 

Seuraavina päivinä kuulimme, että Les Sablesin satama oli mennyt kiinni 

maanantaina ja kaikki työmiehet poistuneet rannasta. Tässä vaiheessa tuli 

selväksi, ettei moottorihuolto onnistu kuin mahdollisesti vasta Splitissä. Nyt 

täytyi alkaa tosissaan purjehtimaan ja säästää konetunteja. Hetken päästä 

kuului tieto Portugalista, ettemme voi rantautua siellä ja kone huollon voi 

unohtaa. Olisimme voineet mennä satamaan ankkuriin ja olisivat toimittaneet 

meille ruokaa ja kanistereilla dieseliä. No näistä ei ollut pulaa ja päätimme 

jatkaa eteenpäin. Onneksi veneen varustukseen kuului vesikone ja saimme 

tehtyä makeaa vettä koko reissun ajan ja vettä ei tarvinnut säännöstellä. 

Seuraavia pysähdyspaikkoja miettiessä alkoi Gibralttar olla ainut mahdolli-

nen vaihtoehto. Saatiin täältä ennakkoon varattua paikka Espanjan puolelta. 

Tuuli oli kääntymässä idän suuntaan ja voimistumassa useammaksi päiväksi 

tiukaksi vastatuuleksi. Saavuimme 22.3. su aamupäivästä Gibralttarille. Sa-

tamasta oli polttoaineen jakelu lopetettu ja ajoimme meille osoitetulle paikalle 

laituriin aisojen väliin. James Bondistakin tuttu apinavuori näkyi taustalla, 

Pasi Salminen, Antti Karjalainen, Harri Liisanantti, Juha Valtanen, Robert Paajanen 
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mutta jo siinä vaiheessa kävi selville, 

ettei nähdä kuin karskeja köysigorilloja. 

Satamassa oli hiljaista kuin hautausmaal-

la ja viereisellä rantakadulla meni vain 

muutamia autoja harvakseltaan päivän 

aikana. Satama-alueelta pääsi vain yksi 

henkilö kerrallaan ulos, meiltä lähti kokki 

kauppaan. Hänet pysäytettiin poliisin toi-

mesta kaksi kertaa matkalla ja kysyttiin 

millä asioilla liikutaan. Kaupassa oli vain 

ruokapuoli auki ja sinne päästettiin vain 

rajoitettu määrä ihmisiä kerrallaan. Tä-

män lisäksi apteekit oli auki, kaikki muut 

liikkeet kiinni. Ei toteutunut moottorihuolto 

täälläkään.  

Säätilanteita tarkastellessa tehtiin päätös, että lähdetään 25.3. keskiviikkona. 

Bunkrattiin vene siihen malliin, ettei loppumatkasta ole tarvetta enää pysäh-

tyä. Naapuri veneestä kuultiin, että Brittipuolella vielä polttoaineenjakelu toi-

mii. Haettiin tankit täyteen (ei ollut hinnankiroissa 0.636€/l) ja n. klo 15 oltiin 

takaisin merellä. Matka kohti määränpäätä alkoi vastatuulessa. Aalto oli mie-

lyttävän pyöreää ja vene kulki nätistä eteenpäin. Seuraavat päivät vietimme 

vaihtelevissa tuulissa ja etenimme Espanjan aurinkorannikon valoja seura-

ten. Almerian jälkeen taitoimme kohti Cartagenaa ja sen niemenkärkeä.  

Siinä olikin tavoittelua, saatiin reilu vastavirta ja -tuuli. Saman majakan valot 

näkyivät melkein vuorokauden horisontissa. Koneella avittaen päästiin vih-

doin niemenkärjestä ohi ja taitettiin kohti Baleaareja ja Sardiiniaa. Virtakin 

alkoi pienenemään ja tuulen suunta vei meitä paremmin kohteeseen. Tässä 

menikin muutama päivä, kunnes kohtasimme taas vastatuulen ja -virran. Nyt 

entistä tiukempana 3 solmua virtaa vei meitä koko ajan taaksepäin ja tuuli oli 

heikko täysin vastainen.  

Teimme päätöksen mennä ankkuriin Sardinian kylkeen Golfo Di Palmaksen 

lahteen. Säätiedot näytti tuulen muutosta seuraavalle illalle, joten pysähdyk-

sestä ei tulisi pitkä. Miehistö sai hyvin ansaitut yöunet ja vene sai kannen 

pesun ja muutakin huoltoa. Illalla veneessä oli ehkä Sardinian parhaimmat 

bileet. Innostuimme katsomaan YouTubesta vanhoja hyviä sketsejä ja ve-
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neen stereot tuli testattua monipuolisesti vanhoilla hyvillä hiteillä. Saattoi joku 

innostua soittamaan ilmakitaralla myös pitkiä sooloja.  

2.4. n. klo 12 matka jatkuu ja tuulen pitäisi kääntyä illalla pohjoiseen. Luvas-

sa koneajoa heikossa tuulessa Sardinian toiselle reunalle, missä pitäisi poh-

joistuulen tavoittaa meidät. Seuraavana yönä n. klo 2.00 näin kävikin ja tuuli 

voimistui entisestään. Aamuyöstä otettiin code-0 pois keulalta, aallokko alkoi 

kasvaa suuremmaksi ja tuuli puuskaisemmaksi. En halunnut ottaa mitään 

riskiä, milloin aalto ja tuulenpuuska sattuu yhtä aikaa kohdalle. Olisi voinut 

rikkoa jotain veneestä tai purjeesta. Seuraavana päivänä tuuli hiukan hyytyi 

ja aalto tuli mukavammasta suunnasta. Pääsimme ajamaan Messinan sal-

melle asti code ylhäällä ja matka joutui.  

Ennen Messinaa nähtiin Ita-

lian tuliperäisiä saaria, kohoa-

vat hyvin jyrkästi merestä ja 

vieressä 1-2 km vettä. Juuri 

ennen Messinan salmea tuuli 

tyyntyi ja jouduimme ajamaan 

koneella koko salmen läpi. 

Harmi kun satuttiin yö aikaan 

tänne ja ei nähty maisemia 

päivänvalossa, no iltavalais-

tuskin oli komea. Salmessa oli 

meille erikoinen luonnonilmiö, 

mihin ei oltu matkalla totuttu. Myötävirta ja melkein 2kn. Salmessa oli liiken-

ne vähäistä ja matka joutui hyvässä myötä virrassa. Sitten ei muuta kuin Ita-

lian korkoa kiertämään. Alkoikin varsinainen kissa hiiri leikki tuulen kanssa. 

Päästiin vähän matkaa tuulessa, sitten taas hiipui ja ajettiin koneella.  

Pikkuhiljaa alkoi miehistöllä olla kotiutuminen mielessä. Suurlähetystöstä oli 

tullut viesti, että Kroatiassa meitä odottaa 2 vko karanteeni omalla kustan-

nuksella ja tästä ei voi neuvotella. Olimme lähetystöön yhteydessä ja viimei-

seltään saatiin lupa siirtyä transintmatkustajina suoraan Zagrebin lentoken-

tälle saman päivän aikana, kun saavumme maahan. Tämä vaati meiltä val-

miin matkustussuunnitelman, eli lentoliput Suomeen asti ja todistettu kyyti 

lentokentälle Zagrebiin.  

Alkoi viimeinen tsemppaus kohti Splittiä. Tähän ei auttanut, että polttoaine-

tankeista oli epäselvää, kumpi on 1 ja 2 ja vahingossa ajettiin toinen tankki 
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tyhjäksi. Saatiin pumpattua toisella koneella dieseliä kannuun ja sieltä tank-

kiin. Nyt oli varma tieto, että toisessa tankissa on 20l ainetta jäljellä. Kohta oli 

tilanne edessä, että toinen tankki näytti samaa tietoa tai ehkä vähän vähem-

män dieseliä jäljellä. Molemmat lämmittimet seis ja sähkön kulutus minimiin. 

Tässä vaiheessa otimme pakastimen pois päältä, pitihän loput ruuat heittää 

joka tapauksessa mereen. Toinen jääkaappi oli otettu jo aiemmin pois pääl-

tä.  

Vielä yli Päijännepurjehduksen verran matkaa jäljellä, dieselit lopussa ja taas 

vastatuuli. Sääennusteita tutkiessa tuulen pitäisi voimistua luoteesta ja se 

veisi meidät lopulta Splittiin sivuvastaisessa tuulessa. Nyt oli vielä päästävä 

sinne hyvään tuuleen. Vaati tiukkaa kryssiä ja koneella avittamista. Aamu-

yöstä tuuli tyyntyi Splitin edustalla ja viimeisillä höyryillä pääsimme satama-

altaaseen ja kohti tullilaituria. Olimme saaneet sovittua ajan tulliin 10.4. pe 

klo. 5.00 vaikka oli pitkäperjantai. Saavuimme klo. 4.50 laiturin edustalle, nyt 

pystyi huokaisemaan ja nauttimaan sarastavasta auringonnoususta kauniin 

Splitin edustalla.  

Kohta paikallinen poliisi-

päällikkö Igor saapuikin ja 

saimme luvan kiinnittyä 

laituriin. Igor vei passit ja 

itse tiesin ettei ole yhtään 

aikaa hukattavissa, jou-

duimmehan poistumaan 

maasta välittömästi. Ei 

muuta kuin Antti mastoon 

hakemaan antennista 

sim-korttia pois ja seu-

raavaksi code-0 pois purjepussiin, kun ei ole vuokrakäytössä vakiovarustee-

na paikoillaan. Sitten Igor toikin passit takaisin ja saatiin lupa siirtyä Nautica 

Centar Navan laituriin mikä oli satama-altaan toisessa laidassa. Polttoaine 

riitti vielä tähänkin siirtymään ja saatiin turvallisesti vene laituriin.  

Nyt oli puolituntia aikaa tyhjentää vene ja lähteä bussikyydillä kohti Zagre-

bia. Haikein mielin astuin bussiin ja jätin veneen taakseni. Olisi ollut niin mu-

kava jäädä kauniiseen Splitin kaupunkiin puunaamaan ja laittelemaan venet-

tä muutamaksi päiväksi, vaan tällä kertaa se ei ollut mahdollista. Onni onnet-

tomuudessa, että saimme kuitenkin tämän reissun tehtyä ja veneen turvalli-
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sesti vietyä Splitiin. Jos veneen toimitus olisi ollut Ranskassa viikkoa myö-

hemmin, koko reissu olisi jäänyt koronan takia toteutumatta. 

Matkaa kertyi kokonaisuudessaan 2969 nm, keskinopeus oli 5,8 kts ja kone-

tunteja 63,5 port ja 69,3 starboard. Huippunopeudeksi saatiin 15,4 kts. 

Miehistö:  

Antti Karjalainen: Kippari, veneenomistaja, sekä LNS:n ja HVS:n jäsen 

Juha Valtanen: Perämies, Olympiapurjehtija 1984, sekä MM-purjehtija 1983 

ja 1988 

Pasi Salminen: Navigaattori, sekä LNS:n kommodori ja PP-SS:n jäsen  

Harri Liisanantti: Purje- ja rikivastaava, sekä LNS:n ja HVS:n jäsen  

Robert Paajanen: Purjehtija ja Erinomainen Kokki  

Lisää reissusta: 

Osoitteesta https://www.happykey.fi/l/veneen-siirto-ranskasta-kroatiaan/ 

löytyy video matkasta. Voit käydä katsomassa miten n. 10 minuutissa vene 

siirretään Ranskasta Kroatiaan ;). 

     

Bongaa Mahanpuruja muovista -kampanja 
Pidä Saaristo Siistinä ry:n Mahanpuruja 

muovista -kampanja rantautuu tänä vuon-

na Lahteen. Kampanjan tarkoituksena on 

muistutella siitä, miten roskat voivat kul-

keutua kaupungeista vesistöihin. Pidä 

kaupungilla kulkiessasi silmät auki ja yritä 

bongata kampanjaan kuuluvia värikkäitä 

kaivonkansia loppukesästä.Vastaasi voi 

tulla kotoisat kalamme ahven tai hauki.  

Oheinen hauki vinkkasi viime vuonna Tu-

russa siitä, että sadevesikaivosta huleve-

det päätyvät usein puhdistamattomina ve-

sistöön. Kaivoon ei siis kannata tipauttaa 

sinne kuulumattomia asioita, kuten tupa-

kantumppeja.  

 
Kuva: Pidä Saaristo Siistinä ry 

https://www.happykey.fi/l/veneen-siirto-ranskasta-kroatiaan/
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Osaatko vielä nämä? – Enonselkä 1/2020 kysymykset 

Edellisessä Enonselässä oli kertaustehtävänä miettiä moneltako sinun pitäisi 

lähteä liikenteeseen Vesijärven satamasta ehtiäksesi Vääksyn kanavalle tou-

kokuisena iltana tuntia ennen kanavan sulkeutumista.  

Laskeaksesi kuluvan ajan sinun pitää tietää kaksi muuta muuttujaa, nopeus 

ja matka. Matkan saat mitattua merikartasta, joka sinulla viimeistään tuoreen 

vesiliikennelain vaatimusten mukaan onkin veneessäsi. Matka kanavan suul-

le, hieman ylöspäin pyöristäen, on 12,5 meripeninkulmaa (M). Kanavan suul-

ta sululle matkaa on jonkin verran alle 0,5 M. Nopeus riippuu oman veneesi 

ominaisuuksista. Tässä ratkaisussa on valittu nopeudeksi 10 solmua. (Mat-

kan pyöristäminen ylöspäin lisää matkaan kuluvaa aikaa. Jos haluat ehtiä 

perille johonkin tiettyyn aikaan mennessä, pyöristys ylöspäin antaa sinulle li-

sää pelivaraa.) 

Matkaan kuluvan ajan saat laskettua jakamalla matkan nopeudella: 12,5 M / 

10 kn = 1,25 h eli 1 tunti 15 minuuttia. Lisäksi kanavan suulta sululle matkaat 

nopeusrajoituksen mukaisesti korkeintaan 9 km/h eli n. 5 solmun nopeudella. 

Tähän loppumatkaan sinulta kuluu aikaa 0,5 M / 5 kn = 0,1 h eli 6 minuuttia.  

Väyläviraston sivuilta (linkki Lahden Navigaatioseuran kotisivuilla) löydät 

tiedon siitä, että palvelukanavat, jollainen Vääksyn kanava on, ovat touko-

kuussa auki kello 21 asti. Ehtiäksesi perille tuntia ennen kanavan sulketu-

mista, sinun pitää siis lähteä matkaan kello 19.39 (21.00-01.15-00.06). 

Lisäksi edellisessä Enonselässä kysyttiin kuinka pitkälle oheisen merkin 

vaikutusalue yltää. Kyseessä on ankkurin käyttökielto -merk-

ki, joka kieltää vesikulkuneuvon kiinnittämisen poijuun, paa-

luun tai ankkurilla pohjaan taikka maihin ilman vesikulkuneu-

von kiinnitystä laituriin alueella, joka yltää merkistä 100 met-

riä kumpaankin suuntaan.  
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Muutoksia seuran hallituksessa 

Huhtikuisessa seuran vuosikokouk-

sessa hallitukseen valittiin kaksi 

uutta jäsentä. Seuran pitkäaikainen 

kommodori ja hallituksen jäsen 

Erkki Villberg, sekä hallituksen 

jäsen Veikko Leinonen halusivat 

jättäytyä pois hallituksesta. Tilalle 

valittiin Sami Rahkola ja Petri 

Hämäläinen. Toivotamme uudet 

hallituksen jäsenet tervetulleiksi. 

Seuraavasta Enonselästä saat 

lukea hallitusten jäsenten esittelyt. 

Veikko Leinonen jatkaa hallituksen ulkopuolisena sihteerinä. 

     

Roope-palvelukartta 

Pidä Saaristo Siistinä ry (PSS ry) on tänä vuonna 

julkaisut Roope-palvelukartan, jonka löydät osoittees-

ta roopekartta.fi. Kartan avulla pystyt helposti etsi-

mään esimerkiksi lähimmän PSS ry:n ylläpitämän 

imutyhjennyspaikan, tarkistamaan missä saaressa 

pääset saunomaan tai lajiteltujen jätteiden ylittäessäsi 

veneesi säilytystilat, tyhjentämään ne jätepalveluiden 

piirissä olevaan jäte- tai kierrätysastiaan. 

Jos et ole vielä liittynyt PSS ry:n jäseneksi, nyt on hy-

vä hetki tehdä se. Maksamalla PSS ry:n 35 € vuotui-

sen jäsenmaksun, olet mukana tukemassa vesistö-

jemme puhtauden kannalta arvokasta työtä ja hieno-

jen kohteiden pysymistä kunnossa. Lomakkeen jäseneksi liittymistä varten 

PSS ry:n sivuilta www.pidasaaristosiistina.fi/tietoa_meista/liity_jaseneksi 

 

 

Erkki Villberg Enon tukikohdan saunaa lämmittämässä  
Kuva: Veikko Leinonen 
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Aina on sopiva aika oppia uutta ja kerrata 

Vaikka veneilykesä on juuri alkamaisillaan, on hyvä vilkaista jo nyt syksyn 

kurssitarjontaan. Wellamo-opiston Lahden toimipisteessä on syksyllä 2020 

tarkoitus käynnistää jokasyksyinen saaristonavigoinnin kurssi, jota suositet-

telemme jokaiselle vesilläliikkujalle. Saaristonavigoinnin lisäksi syksyllä tar-

jolle tulee avomerinavigoinnin kurssi. Tervetuloa tutustumaan siihen, miten 

navigointi tähtien avulla onnistuu. Sinun ei tarvitse suunnitella valtameren yli-

tystä osallistuaksesi avomerilaivurikurssille. Tule mukaan, jos aihe sattuu 

kiinnostamaan.  

Suomen Meripelastusseura on päivittänyt omille veneilytaito.fi -sivuilleen op-

pimateriaalia mm. turvalliseen veneilyyn ja hätätilanteissa toimimiseen liit-

tyen. Kannattaa käydä tutustumassa.  

     

Mistä ajantasainen lainsäädäntö veneeseen? 

Haluaisitko veneeseesi mukaan ajantasaisen huviveneilijää koskevan lain-

säädännön? Moni on taklannut tämän aiemmin pitämällä mukana saaristo-

navigoinnin oppikirjaa. Koska lainsäädäntö muuttuu 1.6.2020 vanhenee sa-

malla myös Veneilijän merenkulkuoppi I – Saaristonavigointi -kirjan 13. pai-

noksen säädäntöosuus. Kirjan uusi painos päivitetyn lainsäädännön kera 

julkaistaan syksyllä 2020.  

Jos haluat vielä kattavamman lainsäädäntökatsauksen, etkä tyytyä vain 

huviveneilijää koskeviin säädöksiin, voit hankkia Editan julkaiseman Vesilii-

kenteen säädökset -kirjan. Kyseinen kirja tulee painosta kesän kuluessa.  

Mainittuja, vielä julkaisemattomia kirjoja, voit tilata Suomen Navigaatioliiton 

verkkokaupasta navigointikauppa.fi. Myös merikarttoja voi tilata tätä kautta.  
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Yhteystiedot 

 
Lahden Navigaatioseura ry 
c/o Päivi Rahkonen 
Pietiläntie 63 
15700 LAHTI  

Kotisivu: 
www.lahdennavigaatioseura.fi 
 
Sähköposti: 
info@lahdennavigaatioseura.fi  

Pankki: IBAN FI87 4212 1120 1292 53 
             BIC ITELFIHH  

Y-tunnus: 3027679-6 
 
Suomen Navigaatioliiton jäsen nro: 11 

 

Hallitus    

Kommodori Pasi Salminen 040 849 1591 pasi.salminen@sweco.fi 

Varakommodori, talous, 
jäsenlehti, kotisivut 

Päivi Rahkonen 044 289 9501 paivi_lns@hotmail.com 

Katsastuspäällikkö Toni Finsk 040 046 3211 finsk@phnet.fi 

Jäsenrekisteri, facebook Tuija Piltti 044 577 4075 tuija.piltti@gmail.com 

 
Sami Rahkola 040 198 2778 sami.rahkola@elisanet.fi 

 
Petri Hämäläinen 040 081 9657 petri.hamalainen@ppa.inet.fi 

Opettajat    

Saaristo, avomeri Tuija Piltti 044 577 4075 tuija.piltti@gmail.com 

Saaristo, rannikko Päivi Rahkonen 044 289 9501 paivi_lns@hotmail.com 

Katsastajat    

Katsastuspäällikkö Toni Finsk 040 046 3211 finsk@phnet.fi 

 
Petri Lampola 040 045 7707 petri.lampola@phnet.fi 

 
Jussi Luomalahti 050 528 9171 jussi.luomalahti@outlook.com 

Muut vastuut   

Sihteeri, myyntitarvikkeet, 
Enon tukikohdan isäntä 

Veikko Leinonen 040 513 4550 veikkok.leinonen@gmail.com 

 


