
KATSASTUS JA KAUSI 2022 
 
Yleistä: 
 
Suomalainen Pursiseura ry:n jäsenten omistamat vesille lasketut veneet tulee katsastaa vuosittain kesäkuun 
aikana.  
 
Katsastuksen suorittavat seuran siihen valtuuttamat, katsastajakurssin käyneet katsastajat, joilla on Suomen 
Purjehdus- ja Veneily ry:n myöntämä katsastajalupa.  
 
Vene voidaan katsastuttaa myös vieraan seuran katsastajalla. Tällöin veneen omistaja on velvollinen 
toimittamaan katsastusasiakirjat tai kopiot niistä SPS:n toimistoon mahdollisimman pian katsastuksen 
jälkeen. Ota/skannaa kuva mieluummin valkoisesta pöytäkirjan osasta selkeyden vuoksi. 
 
Hyväksytystä katsastuksesta veneen omistajalle annetaan katsastustarra (kunakin vuonna oman värinen) 
Ja merkintä venetodistukseen. Venetodistuksen tulee olla veneessä kauden ajan. 
 
Vuosikatsastus ja peruskatsastus 
 
Peruskatsastus on kaksiosainen: runkokatsastus veneen telakalla ollessa + peruskatsastuksen toinen osa 
veneen ollessa vesillä: katsastuspöytäkirjan mukaisesti edeten kohta kohdalta käydään läpi veneen varustus, 
kunto ja turvallisuusasiat. Peruskatsastus tehdään viiden vuoden välein, vuosikatsastus vuoden välein. 
 
Kuitenkin, jos veneeseen on tehty rakenteellisia muutoksia (esim. moottorin vaihto, läpivientien lisääminen..) 
tehdään peruskatsastus. Peruskatsastus tehdään aina myös omistajavaihdoksen yhteydessä. 
 
Peruskatsastusta varten jokaisen tulee täyttää A4 venekortti, jossa on veneen ja omistajan perustiedot. 
Venekortin voi saada printtaamalla sen itselleen SPS:n sivuilta tai toimistosta. Se kannattaa tehdä jo 
etukäteen ennen katsastusta, ja palauttaa toimistoon. Voit itse käydä tarkistamassa omat ja veneesi tiedot 
https://spv.fi/teema/suuli-jasenrekisteri/ 
 
SUULI:in kirjautuminen: 

Jokaisella	jäsenellä	on	omat	käyttäjätunnukset.	Käyttäjätunnuksena	toimii	
henkilön	liiton	jäsennumero,	jota	myös	vakuutusyhtiö	saattaa	tulevaisuudessa	
kysyä,	kun	jäsen	hakee	korvauksia	liiton	vakuutuksesta.	Seurojen	ja	jäsenien	tietoja	
hallinnoi	seurojen	luottamushenkilöt.	Kun	uusi	jäsen	on	luotu	Suuliin,	hänelle	
lähetetään	sähköpostiviesti,	jossa	on	linkki	Suulin	sisäänkirjautumissivulle,	oman	
käyttäjätunnuksen	järjestelmään	ja	ohjeet	salasanan	asettamiseksi.	

 
Jos Sinulla ei ole aktivoituna omaa käyttäjätunnusta, voit kysyä oman jäsennumerosi joko toimistosta tai 
katsastajalta. Pyrimme tekemään katsastukset pääosin sähköisesti suoraan järjestelmään.  

 
Katsastusmaksu: 
 

Katsastusmaksu laskutetaan etukäteen (jos veneellä on venepaikka Sirpalesaaressa). Kesäkuun jälkeen 
tehdyn tai keskeytetyn katsastuksen uusinta/jatkaminen maksaa hallituksen määräämän korotetun maksun.  



Katso maksutaulukosta hinnoittelu. 
Katsastajalle ei tarvitse esittää tositetta maksusta, mutta mikäli et ole suorittanut maksua eräpäivään 
mennessä, varaudu muistutuslaskuun.  
 
Katsastusvuoron varaus: 
 
Katsastusvuoro (päivä ja ilta) varataan Venekerhot.fi. 
 
Peruskatsastettavien veneiden runkokatsastukset tehdään veneiden ollessa telakalla. Tänä vuonna 
peruskatsastus tehdään viime kesänä tai sen jälkeen hankittuihin veneisiin ja veneisiin joiden edellinen 
peruskatsastus on tehty 2017. Venetodistuksesta voi päätellä milloin seuraava peruskatsastus tehdään, joko 
venetodistusnumerosta tai katsastusmerkinnöistä (kun tila loppuu, on peruskatsastuksen aika). 
 
Iltakatsastukset aloitetaan tiistaina 17.5. Sirpalesaaressa klo 17.30, ja illan viimeinen aika on 19. Toukokuussa 
katsastuksia on tiistaisin. 
 
Kesäkuussa katsastuksia tehdään tiistaisin ja torstaisin (paitsi Juhannusaaton aattona). Päivävuorot ovat 
pääsääntöisesti klo 14 –16.00 samoina päivinä kuin iltakatsastuksetkin ovat. 
 
Mitä katsastuksessa tarkistetaan? 
 
Pääosin veneen kuntoon ja turvallisuuteen liittyviä asioita. Katsastajat toimivat lähinnä oppaina. Jokainen 
veneen omistaja on vastuussa oman veneensä turvallisuudesta ja sen merikelpoisuudesta. Katsastajat eivät 
ole viranomaisia tai heihin verrattavia.  
 
Kaasulaitteiden tarkastus  
 
Ei ole määritelty, kuinka usein kaasulaitteet on tarkistettava, mutta nyrkkisääntönä voisi olla, että tarkastus 
tehdään silloin kun vene peruskatsastetaan (joka viides vuosi). Veneen omistaja voi itse tarkistaa vuosittain 
letkujen kunnon sekä hankkia kaasuhälyttimen (ei pakollinen).  
 
Katsastusvarusteiden esillepano ennen katsastusta: 
 
Katsastajan työtä helpottaa huomattavasti se, että tavarat on laitettu siististi näkyville, jolloin pelkkä silmäys 
riittää saamaan käsityksen tarvikkeiden olemassa olosta.  
 
Turvallisuus- ja hätämerkinantovälineet sekä valojen toimivuus tarkistetaan jokaisella käyntikerralla.  
 
Hyvää veneilykautta toivottaa katsastuslautakunta!  
 
Satu Lehesmaa, katsastuspäällikkö 
  
 
 
 

 


