
86 VENE 9/03

K
äytetty vene on useimmi-
ten onnistunut ostos eikä
syy tähän ole salaisuus.
Hyvän käytetyn veneen

hinta vastaa useimmiten erittäin
hyvin veneen todellista käyttöar-
voa. On vain hyväksyttävä, ettei
kaupan kohde ole uusi puhu-
mattakaan uusimmasta mallista
ja että aikaisempien vuosien
käyttö vääjäämättä näkyy myös
ulospäin, mutta tämä on pelkkää
kosmetiikkaa. Moni kokenut käy-
tetyn veneen ostaja laskee alun-
perinkin sen varaan, että rahat
riittävät parina lähivuotena
myös veneen ehostukseen, ken-
ties uuteen moottoriin, pur-
jeisiin, kansiheloihin jne. Käyte-
tyn veneen ostaja saa valmiin ve-
neen useimmiten varusteineen,
joiden arvon ymmärtää oikeasti
vasta sitten, jos on joskus varus-
tanut uuden veneen vastaavaan
kuntoon. Useimmiten hyvin hoi-
dettu käytetty toimii paremmin
kuin uudet, joissa tuppaa löyty-
mään kaikenlaisia pikkuvikoja.
Käytetyissä ne on jo hoidettu
kuntoon.

Käytetty vene eroaa ratkaise-
vasti käytetystä autosta pit-
käikäisyydellään. On aivan luon-

nollista, että hyvä vene kuluttaa
elinkaarensa mittaan loppuun
kaksi tai kolme moottoria tai
puolisen tusinaa purjekertoja.

Tarjonta

Käytettyjen veneiden markkinoi-
den suuri pulma on tarjonnan
ikävinoutuma. Tämä johtuu siitä,
että laman aikana 90-luvulla
uusien veneiden myynti putosi
olemattomaksi, joten uudehkoja
ja mielenkiintoisia veneitä on
tarjolla liian vähän. Kotimaisen
tarjonnan painopiste on 70- ja
80-lukujen veneissä, mutta niin
on hintatasokin, joka todistaa,
ettei vesille pääsy itse asiassa ko-
vin kallista ole. Käytetty vene on-
kin usein omistajansa ensimmäi-
nen, sillä tätä kautta hintakynnys
veneilyn aloittamiseen on suh-
teellisen alhainen.

Välittäjä ja yksityinen

Käytettyjen veneiden kauppa ja-
kautuu oleellisesti kahteen sek-
toriin, joilla vallitsevat aivan eri
säännöt. Maassamme toimii
joukko ammattivälittäjiä, joita
kohtaan kaupan säännökset
ovat viime vuosina tiukentuneet
huomattavasti. Ammattivälittäjä

on pitkälle vastuussa välittämäs-
tään veneestä. Viranomaisten
kanta on, että heidän ammatti-
taitoonsa kuuluu tutkia ja löytää
veneessä mahdollisesti olevat
viat. Osa niistä on ennakoitavissa
jonkinlaisiksi tyyppivioiksi ja
näistä keskustellaan alalla. Han-
kalampia ovat tapaukset, joissa
vika, joko näkyvä tai piilevä, on
käyttäjän aiheuttama. Ammatti-
laiset pystyvät myös auttamaan
kaupan rahoituksessa.

Seurauksena kasvaneista vas-
tuista välittäjät tutkivat nykyisin
kaupan kohteen varsin tarkasti,
eivätkä ota toimeksiantoja niissä
tapauksissa, joissa löytyy epäilyt-
täviä piirteitä.

Yksityisten välinen kauppa on
lähellä puhdasta markkinata-
loutta. Tottakai nytkin lähtökoh-
tana on, että vastapuoli on rehel-
linen. Ellei näin ole, on riitata-
pauksissa epärehellisyys voitava
osoittaa. Tämähän on lähtökoh-
ta kaikessa muussakin kaupan-
käynnissä. Epärehellisyyttä on
esimerkiksi se, jos myyjä salaa
sellaisen oleellisen asian kuin ka-
rilleajon ja sen seurauksena syn-
tyneet vauriot.

Kokenut ostaja taas tietää, että

KÄYTETYN
kaupan pelisäännöt

Matti Murto

”On arvioitu, 
että jokaista uutta
venettä kohden voi
jopa kolme käytettyä
venettä vaihtaa
omistajaa.
Käytettyjen veneiden
markkinoilla liikut-
taessa on hyvä
tuntea alan perus-
asiat, ne eivät ole
kenellekään liian
vaikeita.
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hyväksytyn ammattikorjaamon
jäljiltä karille ajettu vene saattaa
olla lujempi kuin uusi. Itse tehtyi-
hin korjauksiin pitää suhtautua
varauksin. 

Mikään kuluttajalainsäädäntö
ei kuitenkaan koske yksityishen-
kilöiden kesken solmittuja kaup-
poja. 

Omat tarpeet

Jos lähtee hankkimaan ensim-
mäistä venettään, pitää selvittää
omat tarpeet ja mieltymykset se-
kä tietenkin se, onko nämä mah-
dollista rahoittaa. Tässä auttaa
suuresti, jos on liikkunut esimer-
kiksi tuttavien kanssa vesillä.
Myös Vene-lehdessä julkaistuista
runsaasta 1 500 veneen testeistä
ja vertailuista on suuri apu, jota
käytetään paljon. Kopioita tes-
teistä voi tilata esimerkiksi Vene-
lehden internet-sivujen (www.
vene-lehti.com) kautta tai toimi-
tuksen sihteeriltä Pia Wasellilta,
puh. (09) 1566 6270.

Internet

Käytetyn veneen kaupassa Inter-
net on nykyisin hyvä työkalu.
Aloita esimerkiksi Vene-lehden
sivuilta, josta löytyy myös käytet-
tyjen veneiden ajantasainen
pörssi. Haut tuottavat käytetty-
jen veneiden sivuja kotimaan li-
säksi ympäri maailman, joten
ajankohtaiset hintavertailut on-
nistuvat pc:n ääressä helposti.
Mutta kannattaa ehdottomasti
poiketa kotimaisten välittäjien
sivuilla samasta syystä. Harmilli-
sen usein on käynyt niin, että tu-
tulta kaverilta ostettu vene onkin
osoittautunut kalliimmaksi kuin
samanikäisestä veneestä olisi
joutunut välittäjän kautta osta-
essa maksamaan.

Internet on myös mainio tapa
esitellä myyntiin aiottu vene.
Yhä useammat laativat venees-
tään internet-sivut kaikkine ve-
netietoineen ja ennen kaikkea
kuvineen. Se helpottaa sekä os-
tajaa että myyjää.

Internetin avulla avautuvat kä-
tevästi EU:n markkinat. Käytetyn
kauppa EU:n alueella on suunnil-
leen samanlaista kuin kotimaas-
sakin. Kauppatapa vaatii otta-
maan tarkasti selkoa veneen vai-
heista ja myyjän oikeudesta
myydä se. Omistusoikeus pitää
osoittaa oikein paperein. 

Kannattaa myös muistaa vaa-
tia yli 7,5-metrisestä 1.1.1987 jäl-

keen käyttöön otetusta veneestä
todistus, jossa ilmenee, että ar-
vonlisävero veneestä on makset-
tu, ellei se ilmene kauppakirjasta
ja kuiteista, joilla vene alunperin
vaihtoi omistajaa.

Ennen ryntäystä ulkomaisten
valikoimien kimppuun pitää
muistaa, että esimerkiksi Välime-
ren maissa aurinko porottaa
kuumasti ja suolainen ilmanala
syövyttää. Käytännössä Suomes-
sa kymmenen vuotta vanha ve-
ne on tavallisesti uudemman nä-
köinen kuin neli- tai viisivuotias
Välimerellä.

Ruotsissa veneet ovat suunnil-
leen samanlaisissa oloissa kuin
meilläkin. Usein ne ovat myös
hyvin varustettuja ja hoidettuja.
Jos hinta ja valuuttakurssit sopi-
vat, niin tapaus voi olla hyvinkin
mielenkiintoinen.

Ammattimies apuna

Ulkomailla vähänkin isomman
kaupan yhteydessä ostaja palk-
kaa avukseen alan ammattilai-
sen. Ammattinimike on survey-
or. Hän käy läpi kohteen kunnon
ja ilmoittaa mielipiteensä sen
hinnasta.Tarpeen vaatiessa hän
myös hoitaa kaupan järjestelyt.
Meillä ammattilaisten käyttö on
harvinaisempaa, kaikenlaisia ka-
vereita on kyllä ilmaiseksikin tar-
jolla avuksi ja jokaisella on omat
vankat mielipiteensä. Mitä
useampi kaveri, sitä enemmän
mielipiteet menevät ristiin ja
usein käykin selväksi, että he kat-
selevat asiaa omien suppeiden
mieltymystensä pohjalta, eivät
niinkään varsinaisen ostajan
kannalta.

Suomesta alan ammattilaisia
löytyy Finnboatin sivuilta
(www.finnboat.fi) kohdasta ve-
netarkastajat.

Hyviä ja huonoja kohteita

Kokenut tee-se-itse-veneilijä on
aivan erilainen ostaja kuin en-
simmäistä venettään ostava.
Edelliselle ei kannata antaa oh-
jeita ostokohteista, sillä he tietä-
vät, mitä tahtovat ja haluavat ni-
menomaan halvalla veneen, jos-
ta kunnostamalla saa hyvän
käyttöveneen. Kuulostaa hyväl-
tä, mutta sana kunnostaminen
sisältää niin paljon viitteitä odot-
tamattomiin kustannuksiin ja
vaadittavaan ammattitaitoon,
että maallikoiden on paras vält-
tää niitä.

K ä y t e t y n  
k a u p a n  
p e r u s t e e s i t
1. Tee kunnollinen kauppakirja.
2. Varmista, että myyjällä on oikeus myydä vene.
3. Älä koskaan osta varastettua
4. Vertaa hintaa venevälittäjien tarjoamiin vastaa-
viin veneisiin, Venepörssin muihin käytettyjen
hintoihin, vastaavan uuden veneen hintaan, sa-
mantapaisten kilpailevien venemallien hintoihin
ja hintaan, joka veneestä maksettiin uutena (löy-
tyy esim. Vene-lehden vanhoista katsausnume-
roista).
5. Turvallinen ostos on hyväkuntoinen, ehjä usei-
ta vuosia tuotannossa ollut suosittu venemalli.
6. Ellei myyjä oma-aloitteisesti osaa kertoa tai
esittää kuitteja, kysy häneltä veneen historiasta,
pyydä esittämään kuitit huolloista ja varustehan-
kinnoista. Viimemainittujen ajankohdissa muisti
heittää usein muutaman vuoden.
7. Ellet ole armoitettu tee-se-itse-mies ja tunne
veneitä perusteellisesti, vältä nk. kunnostuspro-
jekteja.
8. Hanki vene ja sen rahoitus niin, että Sinulla on
varaa käyttää sitä. Ensimmäiset kulut ovat nosto,
telakointi, vesillelasku ja laituripaikka.
9. Erota kosmetiikka vioista. Se mikä ostajalle on
vika, voi tämän kanssa elämään tottuneelle myy-
jälle olla vain viaton haitta.
10. Käytä apunasi alan ammattilaisia.
11. Ole rehellinen.
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Tavallisen ostajan on turvallisin-
ta valita täysin ehjä, jokaiselta osal-
taan toimiva ja siististi pidetty ve-
ne. Oleellisen tärkeä lisävaatimus
on, että kyseessä on tunnettu
merkki, jota on valmistettu paljon
ja mielellään monen vuoden ajan.
Tällaisilla veneillä on vakiintuneet
markkinat ja niiden markkinahinta
on tiedossa. Jos näkee yhtään vai-
vaa, voi olla varma, että ei maksa
siitä liikaa. Usein voi hyvin ennus-
taa, mitä veneestä aikanaan saa,
kun vaihtaa sen isompaan. Vaihto-
han on vääjäämättä lähes jokaisel-
la edessä.

Erinomainen kohde on myös
vastikään täysin kunnostettu vene.
Usein iskee kyllästymisilmiö, kun
kunnostettava vene on vienyt kai-
ken vapaa-ajan. Kunnostukseen
mennyt työ ja raha tulee ostajan
eduksi, sillä vene ei käytettyjen
markkinoilla voi olla oleellisesti
muita samanikäisiä kalliimpi.
Useimmiten kannattaa valita myös
tarjokkaista uusin. Hinnat vaihtele-
vat alueittain, joten uudehko hyvin
varustettu vene kauempana kuu-
mimmilta alueilta on hyvä kohde.

Aina kun löytää veneen myyjän,
joka on hoitanut venettään suoras-
taan pedanttisen huolellisesti, kan-
nattaa kiinnostua todella. Samoin
luottamusta herättää, kun veneen
myyjä esittelee veneen historian
(se on ammattilaistenkin mielestä
yhä tärkeämpi), sille tehdyt huol-
lot, telakoinnit, varustehankinnat
ja korjaukset. Kuitit kannattaa säi-
lyttää aina.

Epävarmoja kohteita ovat itse
rakennetut ja viimeistellyt veneet
sekä lasikuidulla päällystetyt puu-
veneet, joille ei saa edes vakuutus-
ta. Huonokuntoinen ja huonosti
hoidettu vene on myös aina riski.
Veneen hoidosta kertoo myös am-
mattilaisten käyttämä hajutesti.
Jos veneeseen mennessä nenään
tulee ummehtunut haju, joka on
sekoitus polttoaineen, toilettijät-
teiden, ruuantähteiden ja sähkö-
kaappiin unohtuneiden villasuk-
kien aromeista, on veneen hoito ja
huollot olleet todennäköisesti vuo-
sia samalla tasolla, eikä koskaan
tiedä, mitä seuraavaksi menee rik-
ki.

Syksy ja syyshinta

Syksy on erittäin hyvä aika ostaa
vene – myös käytetty. Veneen voi
koeajaa omassa elementissään ja
kohta tapahtuvan noston yhtey-
dessä voi tarkastaa pohjan ja sen
mahdolliset vauriot sekä mittaut-

taa lujitemuoviveneen rungon
kosteuden mahdollisesti etenevän
osmoosin havaitsemiseksi. 

Käytettyjen veneiden hankalin
asia on hinta. Se käyttäytyy aivan
eri lailla kuin esimerkiksi autoissa.
Veneen hinnassa viiden kuuden
ensimmäisen vuoden jälkeen vuo-
simalli alkaa merkitä yhä vähem-
män ja kunto yhä enemmän. Myö-
hemmin hinta määräytyy yksin-
omaan kunnon eli käytännössä ve-
neen käyttöarvon mukaan.

Tämän lehden Venepörssi on
ensimmäinen hyvä hintamittari.
Veneet ovat järjestyksessä, joten
samanlaisia on helppo verrata kes-
kenään. Lisäavuksi voi ottaa myös
kevään kolmosnumeron, josta da-
taa löytyy lisää. Veneiden saman-
laisuus on näennäistä, sillä kannat-
taa kiinnittää huomiota vuosimal-
lin lisäksi myös moottorivalintaan
ja sen mahdolliseen vaihtoon uu-
dempaan, sekä varustetasoon.

Toinen tärkeä mittari ovat am-
mattivälittäjien hintalistat ja verk-
kosivut. Käytetyn ostajan ei kos-
kaan pidä laiminlyödä kohteensa
pyyntihinnan vertailua näiden si-
vujen tarjontaan, sillä jokseenkin
suurella todennäköisyydellä niille
päässeet veneet ovat kunnossa.

Vuosimallista voi rankasti yleis-
täen todeta, että veneiden raken-
nenormien tultua voimaan ja EU-
direktiivin sisällön selkiinnyttyä ve-
neiden laatu parani. Selkeimmin
tämä näkyy nopeiden moottorive-
neiden kohdalla. Vastaavasti taas
nk. miljööhartsien tulo 80-luvulla
paransi työskentelyolosuhteita,
mutta ei läheskään aina laatua.
Häiriö oli toki lyhytaikainen eikä
koskenut niitä veistämöitä, jotka
käyttivät hartsia ohjeiden mukaan.
Epäonnistuneet yksilöt ovat jo lä-
hes kaikki poistuneet käytöstä
luonnollista tietä.

Käytetyn hintoja arvioitaessa on
paljon käytetty mittari vertailla
käytetyn nykyistä hintaa siihen, mi-
tä vene maksoi uutena. Hyväkun-
toinen 1980-luvun vene maksaa
käytettynä nyt suunnilleen yhtä
paljon kuin aikanaan uutena,
suosituimmat enemmänkin.

Mitään varsinaista syyshintaa
käytetyillä ei enää ole. Hinnanero
keväällä ja syksyllä selittyy parhai-
ten korkolaskulla. Syksyllä veneellä
on edessään telakointijakso ja ra-
hat makaavat tyhjän panttina, ellei
maksuaikatauluista ole muuta so-
vittu. Keväällä taas tilannetta ta-
soittaa se, että veneen vuosimallin
vaihtumisen myötä vene on van-

hentunut ja tullut imagoltaan en-
tistä enemmän käytetyksi. Vaikka
vuosimallin merkitys ei ole kovin
suuri, on sillä jonkinlainen merkitys
rahoja laskiessa kumminkin.

Kaupanteko

Kun etsimänsä kohteen löytää ja
siihen on mielistynyt, ei aikaa kan-
nata paljon tuhlata, vaan kannat-
taa aloittaa kaupanhieronta. Edellä
kuvatun hintaselvityksen tehtyään
voi tietysti yrittää tinkiä. Se on kaik-
ki kotiin päin. Jo vuosia ovat am-
mattilaiset olleet sitä mieltä, että
ostajat ovat tulleet entistä tarkem-
miksi. Ylihintaisen veneen myyn-
tiaika venyy, oikeanhintainen me-
nee nopeasti ja ero voi olla lopulta
vain muutama prosentti.

Kaupanteossa on kolme oleellis-
ta asiaa. Ensimmäinen on, että var-
mistetaan myyjän oikeus myydä
vene. Oman veneensä saa tietysti
myydä, mutta omistusoikeus pitää
selvittää. Jos vene on myös vaimon
nimissä, tarvitaan hänenkin allekir-
joituksensa tai valtakirja. Kuolinpe-
sät ovat vieläkin laajempi selvitet-
tävä. Fiksu myyjä selvittää nämä
asiat oma-aloitteisesti.

Toinen tärkeä asia on varmistaa,
ettei myynnin kohde ole varastet-
tujen listoilla (www2.vakes.fi). On
mahdollista, että myyjä on ostanut
hyväuskoisuuttaan itse laittomaan
veneeseensä esim. uuden mootto-
rin.

Kolmas perusasia on laatia kau-
pasta kunnon kauppakirja. Ellei sel-
laista ole tehnyt ja jälkeenpäin tu-
lee ongelmia, voi syyttää vain itse-
ään. Kauppakirjan malli on tässä
lehdessä. Pelkän kuitin tai jonkin-
laisen luovutustodistuksen varaan
ei kauppaa saa jättää. Kauppakir-
jassa on monta oleellista asiaa ja
pari tärkeintä on kaupan kohteen
ja maksutavan tarkka ja yksiselittei-
nen määritteleminen.

Yleinen käytäntö on, että ostaja
hankkii rahoituksen ja selvintä on,
että jos tarpeen, sovitaan tarkasti
veneen nosto-, lasku- ja telakointi-
kustannusten jaosta. Periaatteessa
kauppa kannattaisi tehdä syksyllä
kerralla selväksi, eikä jättää laskuja
roikkumaan, mutta joskus ostajalla
ei yksinkertaisesti ole muuta mah-
dollisuutta kuin antaa veneen tal-
vehtia sen vanhalla paikalla, jota
myyjä ei voi siirtää uudelle omista-
jalle. Luontevaa on myös, että uusi
omistaja vakuuttaa veneen heti
omissa nimissään.                              �
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