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Lauri Polón
Eihän sellainen kävisi, ettei veneilijä osaisi
kiinnittää alustaan laituriin kunnon solmuilla,
lukea merikarttaa tai tuntisi vesiliikenteen
väistämissääntöjä. Veneilyhaarasta
riippumatta tietty osa merimiestaidoista ja tiedoista kuuluu jokaisen veneilijän
yleissivistykseen, joka on hallittava.
Sitä paitsi merimiestaidot on juuri se tekijä,
joka erottaa meidät maakravuista.

Oppiminen alkaa tästä
Merimiestaidot ja -tiedot hallintaan

’’

Viisas veneilijä
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hankkii uimataidon
osaa tietenkin ainakin soutaa ja meloa
käyttää aina tarkoitukseen soveltuvia liivejä
osaa liikkua veneessään ja tasapainotella sitä
osaa tehdä perussolmut pimeässäkin
rihmoo köysien päät
vyyhteää kaikki vapautuvat köydet välittömästi
kiinnittää veneensä turvallisesti laituriin ja poijuun
ankkuroi veneensä pitävästi
opettelee väistämissäännöt
väistää ja pysyttelee erillään kauppa-aluksista
tuntee vesiliikenteen säädökset soveltuvin osin
tuntee merikartan, merimerkit ja kompassin toiminnan

nnen vanhaan oli jokseenkin yhdentekevää, osasiko
merimies uida, koska purjelaivaa ei kuitenkaan saatu käännettyä takaisin laidan yli
pudonnutta noutamaan. Veneilyssä tilanne on toinen. Veneissä
ei ole reelinkiä, joka estäisi miehistön jäsentä putoamasta yli laidan, eikä ole olemassa teknisiä
esteitä pudonneen luo palaamiseen. Sitä paitsi purjehtivat kevytveneet kärkkäästi kaatuvat,
kuten kanootitkin. Siksipä uimataito on ehdoton välttämättömyys veneilijälle. Hanki se ensi tilassa itsellesi ja lapsillesi!
Uimataidottomat tai uimataidostaan epävarmat käyttävät
veneessä aina pelastusliivejä,
jotka kääntävät veden varaan
joutuneen turvalliseen kellunta-

E

asentoon. Tätä edellyttää hyvä
veneilytapa ilman poikkeuksia.
Merimiestaitojen perusteisiin
on aina kuulunut taito soutaa ja
meloa. Niistä ei voi tinkiä, sillä
jollaa tai soutuvenettä joutuu jokainen joskus käyttämään ja isoakin venettä joutuu joskus melomaan. Harvinaisempia taitoja
edustavat avokanootin sauvominen tai koskiveneen sauvominen
ylävirtaan vaikkapa Tenon Yläkönkäällä. Soutuveneen jungertaminen peräpeilistä yhdellä airolla on jo sitten aidon merikarhun taidonnäyte.
Hukkumisonnettomuuksista
huolestuneet viralliset tahot kielsivät aikanaan veneilijöitä seisomasta veneessä. Ohje on paikallaan kiikkerän veneen matkustajille, mutta jokaisen veneilijän pi-

A

B

C

D

Tilanteessa A-B pursi A saavuttaa B:n, joten sen pitää ohituksessa väistää purtta B
eli pysytellä siitä erillään. Tilanteessa B-C
molemmat purjehtivat samoilla halsseilla.
Tuulen puoleinen eli B on väistämisvelvollinen. Tilanteessa C-D paapuurin halsseilla
purjehtiva D väistää C:n, joka purjehtii
tyyrpuurin halsseilla. Vasemman puolen
eli paapuurin halsseilla purjehtiva A on
väistämisvelvollinen kaikkiin nähden: C:n
suhteen, koska tämä purjehtii oikeanpuoleisilla halsseilla, ja D:n suhteen, koska
on tämän tuulen puolella.
(Meriteiden säännöt 12 ja 13)
Kuva Timo Utter

tää oppia tasapainoilemaan
alustaan ja liikkumaan siinä ilman kaatumisen tai veteen putoamisen vaaraa. Näitä motorisia
taitoja ei omaksu, ellei niitä hiukkasen harjoittele. Samalla aukeaa veneen luonne.
Köysityöt on perinteinen merimiestaitojen osa-alue. Siivottomat lehmänhännät eli purkautuvat köydet ovat hyvän veneilytavan vastaisia ilmiöitä. Aluksen
omistajan, kipparin ja miehistön
pitää osata rihmoa köyden päät
siististi. Rihmoksen tekeminen on
helppoa eikä vaadi paljon aikaa.
Työn voi hyvin tehdä jo talvella.
Samaan alaan kuuluu solmujen tekeminen. Purjehtijan pitää
osata kaikki neljä perussolmua
erilaisine variaatioineen, siis kaksoispolvi eli siansorkka (variaa-

tiona ulkosorkka), reivisolmu eli
merimiessolmu, jalussolmu (yksinkertaisena ja kerrattuna sekä
lippusolmu) ja paalusolmu.
Moottoriveneilijä ei välttämättä
tarvitse paalusolmua, mutta
muut on osattava. Sama koskee
melojia.

Kaikille veneilijöille välttämätön taito on myös köyden vyyhteäminen ja vyyhdin sitominen
köyden loppupäällä. Vyyhdettyyn köyteen ei luonnollisestikaan saa jäädä kierteitä. Ne puretaan sormin hiukan kiertäen
uutta kieppiä vyyhteen lisättä-

Veneilijän yleisin solmu on siansorkka, jota kutsutaan myös kaksoispolveksi. Se tehdään kietomalla päällekkäin kaksi polvea samaan suuntaan.
Siansorkan saa auki, vaikka siihen
kohdistuu vetoa.

쐌쐌쐌

39

쐽쐽

3
HYVATAPA3
V

E

N

E

I

L

Y

쐽쐽

Kuva Timo Utter

Siansorkan tavallisimmin
käytetty sovellus on ulkosorkka, joka tehdään sitomalla köyden itsensä ympäri kaksi polvea. Ulkosorkan
saa vedossa varmimmin auki, jos kuvan ruosteiseen
renkaaseen ensin on kiedottu ylimääräinen kierros
ennen solmun tekemistä.
Jalussolmu on erittäin hyvä ja yksinkertainen solmu
kahden köyden sitomiseksi
yhteen. Tee lenkki aina paksumpaan tai jäykempään
köyteen. Solmusta on monta variaatiota, kuten lippusolmu, joka tehdään toisen
köyden silmän tai koussin
ympäri. Jalussolmun voi
varmistaa kahdella kietaisulla lenkin ympäri.
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Reivisolmua eli
merimiessolmua
käytetään reivatun
isopurjeen seissinkinä ja maissa mm.
kengännauhojen sitomisessa rusetiksi.
Se on yksinkertainen tehdä, mutta
kahden köyden sitomiseen toisiinsa
sen pitävyys ei riitä.
Sen etuna esimerkiksi reivin sitomisessa on sen helppo
avaaminen. Vetämällä samaan suuntaan kulkevista
päistä solmu nuljahtaa leivonpääksi,
joka liukuu helposti
pois.

essä. Kaikki irtonaiset köydet
vyyhdetään heti vapauduttuaan ja viedään niille kuuluville
paikoille uutta käyttöä odottamaan.
Monissa veneissä keulapurjeiden nostinten vapaat päät pudotetaan kulkuaukosta kajuuttaan
sotkemasta kantta ja istuinaukkoa. Joissakin veneissä nostimille ja jaluksille on tehty purjekankaiset pussit istuinkaukalon reunoihin. Järjestelmästä riippumatta tärkeätä on pitää juokseva
köysistö hyvässä järjestyksessä,
ettei sotkuja synny.
Veneilijän perustaitoihin kuuluu myös osata kiinnittää vene
laituriin niin, ettei se aiheuta vahinkoa naapuriveneille. Hänen
tulee hallita joustava kiinnitys ilman liiallista sivuttaisliikettä sekä springien käyttö, kun laita on
laituria tai toista venettä vasten.
Toimenpiteisiin kuuluu myös lepuuttimien kiinnitys suojaaviin
paikkoihin.
Ankkuroimisesta on muutama
perussääntö. Ensinnäkin ankkuria ei heitetä, se lasketaan. Toiseksi ankkuriköyttä tai kettinkiä
ei koskaan saa laskea pohjassa
ankkurin päälle kasautumaan,
Tilanteessa A-B saavuttava konealus B
väistää ohittamaansa alusta A. Kohtaamistilanteessa (keulat vastakkain) molemmat konealukset C ja D väistävät toisiaan oikealle. Tilanteessa E-F konealus E
väistää konealuksena purjealusta F.
(Meriteiden säännöt 13, 14 ja 18)

ettei se kiertyisi ankkurin ympäri.
Ankkuria laskettaessa veneen tulee liikkua hiljaa joko eteen tai
taakse. Jos on laskettu ankkuri
keulasta veneen vielä liikkuessa
eteenpäin, on varmistettava, ettei tuuli paina venettä takaisin
ankkurin yli niin, että köysi tai
kettinki pääsee kiertymään ankkurin ympäri.
Ankkuri pitää varmimmin vain,
jos köyttä tai kettinkiä lasketaan
ulos riittävästi. Ohjearvona neljä
kertaa veden syvyys riittää hyvin.
Ankkurin pitävyys pohjasta on
aina varmistettava esimerkiksi
moottorilla koeluontoisesti vedättämällä.

Meriteiden tärkeät
liikennesäännöt
Kaahailijain on hyvä tietää, että
Meriteiden sääntöjen mukaan
aluksen on aina kuljettava sellaisella nopeudella, että se voi välttää yhteentörmäyksen ja pysähtyä olosuhteisiin sopivalla etäisyydellä (6 sääntö). Sääntö 9
määrää, että ahtailla kulkuväylillä on pysyteltävä mahdollisimman lähellä väylän oikean puoleista ulkoreunaa. Lisäksi purjealus ja pituudeltaan alle 20 metrin konealus ei saa estää sellaisen
aluksen kulkua, joka syväyksensä
puolesta voi turvallisesti navigoida vain ahtaassa kulkuväylässä.
Tämä on niitä harvoja kohtia Meriteiden säännöissä, joissa edes
epäsuorasti viitataan huviveneitä koskeviin rajoituksiin. Hyvän
veneilytavan mukaisesti huvive-

A
A

B
B

D
C
Konealusten A ja B suunnat leikkaavat
toisensa. B väistää, koska A on sen oikealla eli tyyrpuurin puolella.
(Meriteiden sääntö 15)

D
E

쐌 쐌 쐌 ne kuitenkin pysyttelee aina erillään kauppa-aluksista ja väistää
näitä.
Varsinaisia liikenne- eli ohjaussääntöjä on kokoelmassa kuusi.
Kaksi näistä koskee vain purjealuksia: paapuurin eli vasemman
puolen halsseilla purjehtiva väistää tyyrpuurin eli oikean puolen
halsseilla purjehtivaa ja lisäksi,
kun tuuli on molemmilla samalta
puolelta, se, joka on tuulen puolella, väistää (sääntö 12,1 ja 12,2).
Konealus väistää yleensä aina
purjealusta (sääntö 18,4) ja saavuttava alus aina ohitettavaa
(sääntö 13) olivatpa alukset purjein tai konevoimalla liikkuvia.
Sääntö 14 määrää, että kun konealukset lähestyvät toisiaan lähes vastakkaisilta suunnilta, molemmat väistävät. Konealusten
tärkein väistämissääntö (sääntö
15) koskee leikkaavia suuntia.
Selkokielisesti sääntö tarkoittaa,
että vasemmalta tuleva väistää
oikealta tulevaa, mutta lakitestissä asioita ei tietenkään voi näin
selvästi sanoa.
Säännön 15 muistaa ehkä parhaiten siitä, että kapteenin hytti
on perinteisesti laivan oikealla eli
tyyrpuurin puolella, samalla
puolella kuin veneen ruorirattaan pitäisi olla. Näin siksi, että
oikea kylki on se, mitä pitää varoa, kun siltä puolelta tulevaa on
väistettävä.
Hyvä veneilytapa edellyttää,
että aina huomioidaan sen veneen tilanne, jota ollaan väistä-
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mässä, ohittamassa tai sivuuttamassa. On esimerkiksi tarkkailtava, onko purjevene valmistautumassa vasta- tahi myötäkäännökseen. Ohitettaville
veneille on myös vältettävä
tuottamasta haitallisia ja sille
jopa vaarallisia peräaaltoja. Sitä
tärkeämpää tämä on, mitä pienempi se toinen vene on. Erityisen varovasti on toimittava kanootin suhteen, aina ajettava
sen perän puolelta.
Soutajien, melojien, hitaiden
pienten moottoriveneiden kuljettajien ja pieniä veneitä purjehtivien on syytä tuntea myös sisävesisääntöjen § 5, joka koskee
merkittyjä väyliä. Käytännössä se
tarkoittaa sisävesillä sijaitsevan
väylän reunoilla pysyttelemistä
ja väylän ylittämistä kohtisuoraan eli mahdollisimman nopeasti.
Veneilijän tietotaakkaan kuuluu myös tuntea erilaisten alusten kulkuvalot ja merkkikuviot
sekä keskeisimmät ääni- ja valomerkit (säännöt 20–37). Vesiliikenneasetuksesta on tunnettava
ainakin määräykset veneen perusvarustuksesta (§ 2), ellei alusta ole veneilyseurassa katsastettu ja varustus sen mukainen.

Kartta ja kompassin
toiminta tunnettava
Veneilijän tulee osata lukea merikarttaa, jota puhekielessä kutsutaan merikortiksi. Vähimmäisvaatimuksena veneilijän on osat-

tava kartalta määritellä sijaintinsa koordinaatit eli itäinen pituus
(longitudi) ja pohjoinen leveys
(latitudi), osattava mitata etäisyydet kartalla sekä määritellä
suunnat ja suuntimat.
Sanat eranto ja eksymä on
tunnettava. Eranto on tosisuunnan ja magneettisen suunnan
ero. Eranto johtuu siitä, että
magneettinen pohjoisnapa ei
sijaitse todellisella pohjoisnavalla. Eranto on riippuvainen
maantieteellisestä sijainnista ja
on aina merkitty merikarttaan.
Sitä, miten se huomioidaan
suuntimissa ja ohjaussuunnissa, ei tarvitse muistaa ulkoa
opittuna, sillä sen voi päätellä
merikartan erantoruususta ja
muistaa sitten reissun loppuun
asti.
Eksymä on kompassivirhe, joka johtuu siitä, että veneessä on
kompassiin vaikuttavia magneettisia voimia. Eksymä on selvitettävä ja moottoriveneen
kompassi on syytä kompensoida, jos eksymä on suurehko. Eksymän tarkistuksessa laaditaan
paperille kirjattava eksymätaulukko.
Purjeveneen kompassia ei
kompensoida, koska eksymäjäännöksen selvittäminen olisi
silloin mahdotonta veneen kallistuessa. Teräsveneissä kompensointimagneetit sijoitetaan
niin etäälle kompassista, että kallistuseksymä ei ole merkittävästi
poikkeava.

Viitat pitää luonnollisesti tuntea, ja erottaa toisistaan kardinaali- ja lateraalimerkit. Satunnaisesti veneilevien ei tarvitse rasittaa muistiaan kardinaaliviittojen nimillä. Riittää, kun ruorinpitäjän näkökenttään on kiinnitetty jonkin vakuutusyhtiön merimerkkitarra. Lateraalimerkkien
tulkitsemiseen tarvitaan tieto nimelliskulkusuunnista Suomen
vesillä. Pääsääntönä on, että nimelliskulkusuunta on aina satamaan päin ja sen lisäksi Suomenlahden rannikolla lännestä itään
sekä Pohjanlahden rannikolla ja
Ahvenanmaalla etelästä pohjoiseen, Päijänteellä ja Saimaalla
etelästä pohjoiseen.
쐍
Vanttisolmu eli köysikytky käytössä. Tässä
mustalla köydellä on vapautettu veto sinisestä jaluksesta niin, että vinssille kelautunut sotku saadaan selvitettyä.

Paalusolmun voi tehdä monella tapaa. Tässä yksi menetelmä, joka soveltuu hyvin jaluksen kiinnittämiseen. Paalusolmua ei
saa auki, jos siihen
kohdistuu veto.

Paalusolmun voi tehdä myös kiireessä peräpoijuun, kun vene vielä liikkuu. Solmu valmistellaan
hyvissä ajon kieputtamalla köyteen löysä vetosolmu niin, että vapaata päätä jää reilusti. Kun tullaan poijun kohdalle, köyden pää pujotetaan poijurenkaan läpi ja viedään takaisin vetosolmun silmukan läpi. Solmu tiukataan niin, että vetosolmua
koossa pitävä lenkki nuljautetaan kaiken yli, jolloin
lopputuloksena on yllättäen paalusolmu. Tekemistä on harjoiteltava tosi paljon, jotta vaikea tiukkaamisprosessi onnistuisi aina. Harjoittelu ehkäisee
myös vahinkoja, jollainen uhkaa, jos käsi jää vauhdissa kiristyvän solmun sisään.

Vanttisolmu eli köysikytky on sovellus siansorkasta. Se kiedotaan
toisen köyden ympäri
tekemällä ensin kaksi
kierrosta ja viemällä sitten köyden pää niiden
yli ja tekemällä vielä yksi polvi. Hyvin kiristettynä tämä solmu ei luista
toisessa köydessä.

Heti kun köysi ei ole käytössä, sen
pitää olla vyyhdettynä.

Köyden päät rihmotaan eli penslataan, etteivät ne purkautuisi siivottomasti lehmän hänniksi. Rihmaamistekniikoita on useita, kaikki yhtä hyviä. Liukkaissa köysissä
ja erityisesti punotuissa tulee kuitenkin varmistaa rihmoksen pysyvyys ja köyden sydänosan lukitseminen vaippaan. Tämä varmistetaan neulomalla eli lukitsemalla rihmos läpi köyden. Kierretyssä köydessä lopputulosta kutsutaan ristirihmokseksi.

Veneilijän tulee tunnistaa kardinaali- ja lateraalimerkit. Satunnaisesti
veneilevän ei tarvitse muistaa kardinaaliviittojen nimiä, kun ruorinpitäjän näkökenttään on kiinnitetty vakuutusyhtiön merkkitarra.
Lateraalimerkkien tulkitseminen
edellyttää tietoa nimelliskulkusuunnasta, joka on merkitty merikarttaan.
Pääsääntöisesti se on satamaan päin.
Suomenlahden rannikolla se on lännestä itään, Pohjanlahden rannikolla
ja Ahvenanmaalla etelästä pohjoiseen,
Päijänteellä ja Saimaalla samoin etelästä pohjoiseen.
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