Veneiden ja veneiden vähittäiskaupan
suojeluohjeet
Suojeluohje S476, 1.4.2020 alkaen
1 Tarkoitus

5 Paloturvallisuus

Tämän suojeluohjeen tarkoituksena on vähentää veneisiin
liittyviä vahinkoja. Ohjeita noudattamalla voidaan ehkäistä
vahinkojen syntymistä ja pienentää vahinkomääriä.

Viranomaisten antamia paloturvallisuusohjeita ja -määräyksiä on noudatettava. Veneessä tulee olla vähintään
8A68B luokan käsisammutin tai lain mukaiset palontorjuntavälineet. Moottorin varapolttoainetta tulee säilyttää
veneessä viranomaisten hyväksymissä polttoaineen säilytykseen tarkoitetuissa säiliöissä. Polttoaine-, nestekaasu- ja muut laitteet on asennettava valmistajan ohjeiden ja
voimassa olevien säännösten sekä viranomaisten määräysten mukaan.
Veneessä ei saa käyttää irrallisia lämmityslaitteita ilman
käyttäjän läsnäoloa. Veneen ja työtilan lämmittämiseen
ei saa käyttää liekillä tai avoimilla vastuslangoilla toimivaa lämmitintä eikä katalyyttilämmittimiä. Tupakanpoltto
ja avotulen teko on kielletty veneen säilytyssuojassa tai
veneen tiloissa, joissa on herkästi syttyviä aineita tai
materiaaleja. Tulitöitä tehtäessä on noudatettava erillistä
tulityösuojeluohjetta S621.

2 Velvoittavuus
Tämä suojeluohje on osa vakuutussopimusta. Vakuutuksenottajan ja vakuutetun on noudatettava tätä suojeluohjetta ja sen määräyksiä. Mikäli suojeluohjetta ei noudateta,
voidaan korvausta vakuutussopimuslain mukaan alentaa
tai se voidaan evätä. Vakuutuksenottaja ja vakuutettu ovat
velvollisia huolehtimaan siitä, että suojeluohjeiden sisältö
on omaisuuden haltijan tai työsuorituksesta vastaavien
henkilöiden tiedossa.

3 Turvallisuus vesiliikenteessä
Rekisteröitävää moottorivenettä ei saa kuljettaa alle
15-vuotias henkilö tai henkilö, jolla ei ole kuljettamiseen
tarvittavaa kykyä eikä taitoa. Venettä ei saa kuljettaa
väsyneenä tai sairaana. Venettä ei saa luovuttaa henkilön
kuljetettavaksi varmistamatta hänen henkilöllisyyttä.
Vene on pidettävä tyhjäksi pumpattuna. Veneen valmistajan moottoritehosuositusta on noudatettava.

6 Veneen säilytys ja kuljetus
Kun venettä ei käytetä, sen on oltava turvallisesti kiinnitettynä ja ankkuroituna. Lisäksi veneen tulee olla tyhjennettynä vedestä. Vene on maissa säilytettäessä telakoitava
niin, että aallokko, routa, jään liikkeet tai veden pinnan
yhden metrin nousu eivät voi sitä vaurioittaa. Veneen
nostoihin, laskuihin ja siirtoihin on käytettävä viranomaisten hyväksymää kalustoa. Kun venettä säilytetään maissa,
veneen tulee olla sijoitettuna venepukkien tai -telineiden
päälle oikeaan asentoon ja siten ettei se pääse liikkumaan,
kaatumaan tai muuten vahingoittumaan. Venepukkien tai
-telineiden tulee olla tarkoitukseensa soveltuvat ja veneen
kokoon ja painoon nähden riittävät ja asiamukaisessa
kunnossa. Veneen säilytyssuojan ja -pressujen on kestettävä sään aiheuttamat rasitukset. Veneen, säilytyssuojan
ja -pressujen kuntoa on valvottava riittävän usein siten,
että niiden vaurioituessa ei pääse syntymään lisävahinkoja.
Veneen, säilytyssuojan ja -pressujen päälle kertynyt lumi ja
jää on poistettava. Kuljetettaessa venettä toisella kuljetusvälineellä on noudatettava voimassa olevia säännöksiä ja
viranomaisten määräyksiä.

4 Toimet varkauksia ja ilkivaltaa vastaan
Vene, joka on alle viisi metriä pitkä, on lukittava kiinteään
kohteeseen sen ollessa vedessä tai maissa, ellei se ole
aidatulla ja lukitulla tai vartioidulla alueella. Moottorin tulee
olla asennettu kiinteästi tai lukittuna siten, että sitä ei voi
irrottaa ilman työkaluja. Veneeseen kuuluvien varusteiden
tulee olla vastaavasti kiinteästi asennettuja. Säilytettäessä
venettä valvomatta tulee veneen olla lukittuna ja irralliset
varusteet tulee sijoittaa veneen lukittuun tilaan. Jos veneen
laitteet tai varusteet on siirretty säilytykseen vakuutetun
veneen ulkopuolelle, tulee niiden säilytyspaikkojen olla
lukitut varkauden ja murtautumisen varalta. Veneen ja sen
säilytyspaikan avaimia ei saa jättää tai piilottaa veneeseen
tai sen kuljetusvälineeseen. Veneen avaimia on säilytettävä
lukitussa säilytyspaikassa. Edellä mainittujen säilytyspaikkojen sulkeminen ja lukitseminen tulee suorittaa siten, ettei
säilytyspaikkaan tunkeutuminen ole mahdollista säilytyspaikan rakenteita tai lukkoja vahingoittamatta. Säilytettäessä venettä perävaunussa on vene lukittava perävaunuun
ja perävaunu lukittava kuljetuksen estävällä lukituksella,
ellei niitä säilytetä aidatulla ja lukitulla alueella.
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7 Muut ohjeet
Veneen valmistajan, myyjän tai maahantuojan antamia
käyttöohjeita on noudatettava.
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