OMISTAJAN KÄSIKIRJA
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Taitajantie 2
57210 Savonlinna
Suomi / Finland
Puh./Tel. + 358 15 165 005
www.suvi-veneet.fi
Hyvä suomalaisen Suvi-veneen omistaja! Kiitämme Teitä Suvin valinnasta ja
toivotamme Teille monia hauskoja hetkiä vesillä liikkuessanne.
Tämän käsikirja tarkoituksena on auttaa Teitä käyttämään venettänne turvallisesti ja
miellyttävästi. Käsikirja sisältää veneen ja siihen kuuluvien tai asennettujen
varusteiden ja järjestelmien yksityiskohdat sekä tietoa veneen käytöstä ja hoidosta.
Kehotamme Teitä lukemaan käsikirjan huolellisesti ja tutustumaan veneeseenne
ennen sen käyttöönottoa.
Omistajan käsikirja ei luonnollisestikaan ole merimiestaitojen tai veneilyturvallisuuden
kurssi. Jos Suvi on ensimmäinen veneenne, tai olette vaihtanut venetyyppiin, jota
ette vielä tunne, varmistukaa oman mukavuutenne ja turvallisuutenne takia siitä, että
hankitte käsittely- ja käyttökokemusta ennen kuin otatte veneen päällikkyyden
vastuullenne. Veneen myyjä, venekerhot tai kansalliset moottorivene- tai
purjehtijaliitot antavat mielellään tietoja paikallisista veneilykouluista tai suosittelevat
päteviä opettajia.

Varmistakaa, että odotettavissa olevat tuuli- ja aallokko-olosuhteet vastaavat
veneenne suunnittelukategoriaa, ja että te ja miehistönne pystytte hallitsemaan
venettänne kyseisissä olosuhteissa (katso kohdan 5.2 suunnittelukategoriat). Vaikka
veneenne on suunniteltu niihin, ne ovat vaarallisia olosuhteita, joissa voi tyydyttävästi
operoida vain pystyvä, hyväkuntoinen ja koulutettu miehistö, joka käyttää hyvin
ylläpidettyä venettä.
Tämä omistajan käsikirja ei ole yksityiskohtainen huolto- tai vianetsintäopas.
Ongelmatapauksissa ottakaa yhteyttä Suvin jälleenmyyjään tai valmistajan
edustajaan. Käyttäkää aina päteviä ja koulutettuja henkilöitä huoltoon, korjauksiin ja
muutostöihin. Muutokset, jotka voivat vaikuttaa veneen turvallisuusominaisuuksiin,
saa tehdä vain valmistajan luvalla. Veneen valmistajaa ei voida pitää vastuullisena
muutoksista, joita se ei ole hyväksynyt.
Veneen kuljettamiseen vaaditaan joissain maissa ajokortti tai valtuutus, niissä voi olla
voimassa myös erityissäännöksiä.
Pitäkää veneenne aina hyvässä kunnossa ja ottakaa huomioon kuluminen
vanhenemisen ja kovan käytön tai väärinkäytön seurauksena. Mikä tahansa vene –
riippumatta sen vahvuudesta – voi vaurioitua merkittävästi, mikäli sitä ei käytetä
asianmukaisesti. Tämä ei sovi turvalliseen veneilytapaan. Mukauttakaa aina veneen
nopeus ja suunta aallokko-oloihin.
Mikäli veneenne on varustettu pelastuslautalla, lukekaa huolella sen käyttöohjeet.
Veneessä tulisi olla mukana asiaankuuluvat turvavarusteet (pelastusliivit, turvavaljaat
jne.) veneen tyypin, sääolosuhteiden jne. mukaan, nämä varusteet ovat joissain
maissa pakollisia. Miehistön tulisi olla tutustunut kaikkien turvavarusteiden käyttöön
ja hätämanööveeraukseen (veteen pudonneen pelastaminen, hinaus jne.).
Purjehduskoulut ja –seurat järjestävät säännöllisesti pelastusharjoituksia.
Kaikkien veneessä olijoiden tulisi käyttää sopivaa kelluntapukinetta (pelastusliiviä /
veneilyliiviä) ollessaan kannella. Huomatkaa, että joissain maissa laki vaatii
kansallisten säädösten mukaisen kelluntapukineen käyttöä aina veneessä oltaessa.
SÄILYTTÄKÄÄ TÄMÄ KÄSIKIRJA VARMASSA PAIKASSA JA ANTAKAA SE
SEURAAVALLE OMISTAJALLE, JOS MYYTTE VENEEN.
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ENNEN KUIN LÄHDET
Tutustu tähän omistajan käsikirjaan.
Tarkista aina ennen vesille lähtöä ainakin seuraavat seikat:
*

Säätila ja ennuste
Ottakaa huomioon tuuli, aallokko ja näkyvyys. Ovatko veneenne
suunnitteluluokka, koko ja varustus sekä päällikön ja miehistön taidot riittäviä sille
vesialueelle, jolle olette lähdössä?

*

Kuormitus
Älkää ylikuormittako venettä, jakakaa kuorma oikein. Älkää sijoittako painavia
esineitä liian ylös, jotta veneen vakavuus ei heikkenisi.

*

Matkustajat
Varmistukaa, että kaikille mukanaolijoille on pelastusliivit. Sopikaa kunkin
henkilön tarvittavat tehtävät matkan aikana ennen lähtöä.

*

Polttoaine
Tarkistakaa, että polttoainetta on riittävästi; myös reserviä huonon sään tms.
varalle vähintään 20 % yli tarpeen.

*

Moottori ja varusteet
Tarkistakaa ohjauksen, sähkölaitteiden ja akun toiminta sekä kunto ja tehkää
moottorin ohjekirjan mukaiset päivittäiset tarkistustoimet. Tarkistakaa veneen
merikelpoisuus muutenkin: ei polttoaine- tai vesivuotoja, turvavarusteet mukana
jne. Yhden ämpärin tai äyskärin mukana pitäminen on omistajan/käyttäjän
vastuulla, ja sen tulee olla varmistettu häviämisen varalta. Tarkistakaa, että
pilssiveden määrä on minimissä.

*

Tuuletus
Huolehtikaa polttoainetilojen tuuletuksesta tulipalovaaran vähentämiseksi.

*

Tavaroiden kiinnitys
Tarkistakaa, että kaikki tavarat on asetettu niin, että ne pysyvät paikoillaan myös
merenkäynnissä ja kovassa tuulessa.

*

Merikartat
Ellette kulje täysin tuttua reittä, onko mukana merikarttoja riittävän laajalta
alueelta?

*

Lähtömanööverit
Sopikaa miehistön kanssa, kuka irrottaa minkäkin köyden jne. Tarkistakaa etteivät
kiinnitys- tai muut köydet pääse potkuriin lähdön tai saapumisen aikana.

Moottoria koskevia lisäohjeita saatte sen erillisestä ohjekirjasta.

1

Yleistä

Omistajan käsikirja auttaa Teitä tuntemaan uuden veneenne ominaisuuksia, hoitoa ja
huoltoa. Veneeseen asennettujen laitteiden omat ohjekirjat on liitetty mukaan ja
useissa kohdissa viitataan niihin. Voitte tietysti täydentää käsikirjaa myöhemmin
hankittujen laitteiden ohjekirjoilla. Omille muistiinpanoillenne on varattu tilaa
käsikirjan lopussa.

2

Määritelmät

Tässä käsikirjassa olevat varoitukset ja huomautukset määritellään seuraavasti:
VAARA!:

Merkitsee, että on olemassa vakava vaaratekijä, joka johtaa
suurella todennäköisyydellä kuolemaan tai pysyvään
vammautumiseen, ellei asianmukaisiin varokeinoihin ryhdytä.
VAROITUS!: Merkitsee, että on olemassa vaaratekijä, joka voi johtaa
loukkaantumiseen tai kuolemaan, ellei asianmukaisiin
varokeinoihin ryhdytä.
HUOM!:
Merkitsee muistutusta turvallisesta toimintatavasta tai kiinnittää
huomiota vaaralliseen toimintatapaan, joka voi johtaa
loukkaantumiseen tai veneen tai sen osien vaurioitumiseen.
Käsikirjassa on käytetty SI-järjestelmän mukaisia yksikköjä. Joissain tapauksissa
muita yksikköjä on lisätty sulkuihin. Poikkeuksena tästä on tuulen nopeus, joka on
huvivenedirektiivissä esitetty boforeina.

3

Takuu

Veneellä ja siihen veistämöllä asennetuilla varusteilla on oheen liitettyjen
takuuehtojen mukainen takuu. Moottorin ja muiden jälkiasennettujen laitteiden
takuista vastaavat suoraan ko. laitteiden valmistajat. Näiden laitteiden erilliset
takuukirjat ja toimittajien yhteystiedot ovat liitteenä. Muissa takuuasioissa pyydämme
ottamaan yhteyttä Suvi–jälleenmyyjääsi.

4

Ennen käyttöönottoa

4.1 Rekisteröinti
Veneliikenneasetuksen mukaisesti kaikki vähintään 5,5 metriä pitkät purje- tai
moottoriveneet tulee rekisteröidä. Myös moottoriteholtaan vähintään 15 kilowatin eli
yli 20 hevosvoiman veneet on merkittävä vesikulkuneuvorekisteriin. Tarkemmat
ohjeet rekisteröinnistä saatte maistraateista. Rekisteröitävän veneen kuljettajalta
vaaditaan vähintään 15 vuoden ikä.

4.2 Vakuutukset
Venevakuutus voi korvata vesillä tai kuljetuksen ja telakoinnin aikana sattuvan
vahingon. Varmista erikseen vakuutusvastuu venettä nostettaessa. Vakuutuksella on
myös välillinen vaikutus turvallisuuteen vesillä: vakavan haverin sattuessa voit
keskittyä ennen kaikkea ihmisten pelastamiseen. Tarkempia tietoja eri
vakuutusvaihtoehdoista antavat vakuutusyhtiöt.

4.3 Koulutus
Kukaan ei ole seppä syntyessään, eikä vesillä liikkuminen tee tähän poikkeusta.
Veneilyä käsittelevää kirjallisuutta on runsaasti, navigointikursseja järjestävät
Suomen Navigaatioliitto (puh. 010 2176480) sekä kansalais- ja työväenopistot.
Veneilykouluista antaa tietoa Suomen Purjehdus ja Veneily ry (040 834 3407). Nämä
antavat hyvän pohjan taidoillenne, mutta varmuus veneen käsittelyssä,
navigoinnissa, kiinnittämisessä ja ankkuroinnissa saavutetaan vasta pitkän
käytännön harjoittelun jälkeen. Veneilyliitosta ja Purjehtijaliitosta saatte myös tietoja
paikallisista venekerhoista ja niiden toiminnasta.

5

Veneen ominaisuudet ja käyttö

5.1 Yleistä
Omistajan käsikirjan tarkoituksena ei ole olla täydellinen huolto-opas tai korjauskirja,
vaan opastaa käyttäjää tuntemaan uuden veneensä ominaisuudet ja käyttämään
venettään asianmukaisella tavalla.

5.2 Veneiden perustiedot
Suvi-veneiden perustiedot ovat seuraavat:
Valmistaja: Suvi-veneet Oy, Taitajantie 2, 57210 Savonlinna, puh. +358 15 165
005
Tyyppi

Suunnittelugategoria

SUVI 420
D
SUVI 42 ”KELO”
D
SUVI 460
D
SUVI 465
D
SUVI 48 ”KELO”
D
SUVI 495
D
SUVI 52 ”KELO”
D
SUVI 444
D
SUVI 450
D
SUVI 4230 MV/R
D
SUVI 4250
D
SUVI 45 DUO
D
SUVI 46
C
SUVI 47 DUO
C
SUVI 50 DUO
C
SUVI 50 DUO FISHER C
SUVI 57 CC FISHER
C
SUVI 57 DUO
C
SUVI 57 DUO FISHER C
SOUTU-PALTA (495)
D
SOUTU-PALTA (510)
D
SOUTU-PALTA (605)
D
KALA-KAVERI (470)
D
KALA-PALTA (520)
D
MERI-PALTA CC
C
Katso myös kohta 5.4 ”Kuormitus”

Suurin suositeltu
henkilöpaino
225 KG
225 KG
225 KG
225 KG
300 KG
300 KG
300 KG
300 KG
300 KG
300 KG
300 KG
300 KG
300 KG
300 KG
375 KG
375 KG
450 KG
450 KG
450 KG
300 KG
375 KG
450 KG
300 KG
300 KG
375 KG

Suunnittelukategoriat:
Suunnittelukategorialla C tarkoitetaan seuraavaa:
Kategoria C: Vene on suunniteltu käytettäväksi olosuhteissa, joissa
tuulen voimakkuus on enintään 6 boforia (n. 14 m/s) ja aallokko sen
mukainen (merkitsevä aallonkorkeus enintään 2 m, katso huomautus
alla). Tällaisia olosuhteita voidaan kohdata avoimilla järvillä,
jokisuistoissa, ja rannikkovesillä kohtuullisissa sääoloissa.
Suunnittelukategorialla D tarkoitetaan seuraavaa:
Kategoria D: Vene on suunniteltu käytettäväksi olosuhteissa, joissa
tuulen voimakkuus on enintään 4 boforia (n. 8 m/s) ja aallokko sen
mukainen (merkitsevä aallonkorkeus enintään 0,3 m, satunnaiset
suurimmat aallot 0,5 m korkuisia). Tällaisia olosuhteita voidaan kohdata
suojaisilla sisävesillä, ja rannikkovesillä hyvällä säällä.
Huomautus: Merkitsevä aallonkorkeus on aallokon korkeimman kolmanneksen
keskiarvokorkeus, mikä suunnilleen vastaa kokeneen havainnoijan arvioimaa
aallonkorkeutta. Jotkut yksittäiset aallot ovat kaksi kertaa tätä korkeampia.
Päämitat ja kapasiteetit:
Veneen pituus, leveys, kokonaispaino, jne. on esitetty liitteessä 1.
Veneiden tekniset tiedot.
Valmistajan kilpi:
Veneeseen ohjauspaikan läheisyyteen kiinnitetyssä valmistajan kilvessä
on annettu osa em. tiedoista. Valmistajan kilven suurimmassa
kuormituksessa ei ilmoiteta tankkien sisältöä. Katso tekniset tiedot.
Täydentävät selvitykset on annettu tämän käsikirjan asianomaisissa
kohdissa.

5.3 Suurin suositeltu henkilömäärä
Veneen suurin suositeltava henkilömäärä on:
SUVI 420
SUVI 42 ”KELO”
SUVI 460
SUVI 465
SUVI 48 ”KELO”
SUVI 495
SUVI 52 ”KELO”
SUVI 444
SUVI 450
SUVI 4230 MV/R
SUVI 4250
SUVI 45 DUO
SUVI 46

3
3
3
3
4
4
4
4
4
4
4
4
4

SUVI 47 DUO
SUVI 50 DUO
SUVI 50 DUO FISHER
SUVI 57 CC FISHER
SUVI 57 DUO
SUVI 57 DUO FISHER
SOUTU-PALTA (495)
SOUTU-PALTA (510)
SOUTU-PALTA (605)
KALA-KAVERI (470)
KALA-PALTA (520)
MERI-PALTA CC

4
5
5
6
6
6
4
5
6
4
4
5

Heille tarkoitetut istuinpaikat sijaitsevat kuvan 1. mukaisissa paikoissa.
VAROITUS!

Älkää ylittäkö suurinta suositeltua henkilömäärää. Veneessä
olevien henkilöiden lukumäärästä riippumatta, henkilöiden ja
varusteiden kokonaispaino ei saa koskaan ylittää suurinta
suositeltua kuormitusta (katso liite: veneiden tekniset tiedot).
Käyttäkää aina veneessä olevia istuimia tai istuinpaikkoja.

5.4 Kuormitus
Suvi–veneiden suurin suositeltu henkilöpaino on:
SUVI 420
SUVI 42 ”KELO”
SUVI 460
SUVI 465
SUVI 48 ”KELO”
SUVI 495
SUVI 52 ”KELO”
SUVI 444
SUVI 450
SUVI 4230 MV/R
SUVI 4250
SUVI 45 DUO
SUVI 46

225 KG
225 KG
225 KG
225 KG
300 KG
300 KG
300 KG
300 KG
300 KG
300 KG
300 KG
300 KG
300 KG

SUVI 47 DUO
SUVI 50 DUO
SUVI 50 DUO FISHER
SUVI 57 CC FISHER
SUVI 57 DUO
SUVI 57 DUO FISHER
SOUTU-PALTA (495)
SOUTU-PALTA (510)
SOUTU-PALTA (605)
KALA-KAVERI (470)
KALA-PALTA (520)
MERI-PALTA CC

300 KG
375 KG
375 KG
450 KG
450 KG
450 KG
300 KG
375 KG
450 KG
300 KG
300 KG
375 KG

Aikuisen henkilön oletuspainoksi katsotaan 75 kg ja lapsen 37,5 kg. Yllä mainitun
suurimman suositellun henkilöpainon lisäksi venettä voidaan kuormittaa seuraavilla
painoilla:

Venemalli:
SUVI 420
SUVI 42 ”KELO”
SUVI 460
SUVI 465
SUVI 48 ”KELO”
SUVI 495
SUVI 52 ”KELO”
SUVI 444
SUVI 450
SUVI 4230 MV/R
SUVI 4250
SUVI 45 DUO
SUVI 46
SUVI 47 DUO
SUVI 50 DUO
SUVI 50 DUO FISHER
SUVI 57 CC FISHER
SUVI 57 DUO
SUVI 57 DUO FISHER
SOUTU-PALTA (495)
SOUTU-PALTA (510)
SOUTU-PALTA (605)
KALA-KAVERI (470)
KALA-PALTA (520)
MERI-PALTA CC

Kannettavissa säiliöissä
olevien nesteiden
yhteispaino, kg
10
10
10
10
10
10
10
20
20
20
20
20
20
20
40
40
50
50
50
10
10
12
20
20
20

Kuva 1.

Suurimman henkilömäärän mukaiset istumapaikat
Suurin suositeltava kuormitus pitää sisällään vain edellä mainitut
(kappaleessa 5.4 määritetyt) painokomponentit.

Kuva 2.

Suurimman henkilömäärän mukaiset istumapaikat
Suurin suositeltava kuormitus pitää sisällään vain edellä mainitut
(kappaleessa 5.4 määritetyt) painokomponentit.

VAROITUS:

Kuormatessanne venettä älkää koskaan ylittäkö suurinta
suositeltua kuormaa. Lastatkaa vene aina huolellisesti ja
jakakaa kuorma asianmukaisesti niin, että suunnittelutrimmi
säilyy (suunnilleen tasaköli). Välttäkää sijoittamasta suuria
painoja korkealle.

5.5 Moottori ja potkuri
Suvi–veneiden suurimmat suositellut konetehot ovat:
Venemalli:
SUVI 420
SUVI 42 ”KELO”
SUVI 460
SUVI 465
SUVI 48 ”KELO”
SUVI 495
SUVI 52 ”KELO”
SUVI 444
SUVI 450
SUVI 4230 MV/R
SUVI 4250
SUVI 45 DUO
SUVI 46

Teho
1,5 kW (2 hv)
2,0 kW (3 hv)
2,0 kW (3 hv)
2,6 kW (3,5 hv)
3,0 kW (4 hv)
3,0 kW (4 hv)
4,0 kW (5 hv)
7,4 kW (10 hv)
7,4 kW (10 hv)
15 kW (20 hv)
18 kW (25 hv)
23 kW (30 hv)
30 kW (40 hv)

Venemalli
SUVI 47 DUO
SUVI 50 DUO
SUVI 50 DUO FISHER
SUVI 57 CC FISHER
SUVI 57 DUO
SUVI 57 DUO FISHER
SOUTU-PALTA (495)
SOUTU-PALTA (510)
SOUTU-PALTA (605)
KALA-KAVERI (470)
KALA-PALTA (520)
MERI-PALTA CC

Teho
30 kW (40 hv)
45 kW (60 hv)
45 kW (60 hv)
59 kW (80 hv)
59 kW (80 hv)
59 kW (80 hv)
3 kW (4 hv)
4,5 kW (6 hv)
7,4 kW (10 hv)
11 kW (15hv)
11 kW (15 hv)
37 kW (50 hv)

Katso suurimmat sallitut moottorien painot liitteestä: Tekniset tiedot.
Noudattakaa moottorin asennuksessa ja potkurin valinnassa moottorin valmistajan
ohjeita.

5.6 Veden sisäänpääsyn estäminen ja vakavuus
5.6.1 Rungon ja kannen aukot
Läpivientien ja niiden tulppien sijainnit on esitetty kuvassa 2.
Suvi-veneet on varustettu tyhjennystulpalla, josta sisätiloihin joutunut vesi voidaan
poistaa rantautumisen jälkeen. Seuraavissa Suvi-malleissa (57 DUO, 57 DUO
FISHER, 57 CC FISHER, 50 DUO FISHER, 50 DUO, 47 DUO, 46, 45 DUO, 4250,
465, 450 ja Meri-Palta CC) on sadevedenpoistojärjestelmä, minkä avulla
tyhjennystulppa avaamalla saadaan sadevedet poistumaan, kun vene kelluu
vedessä. Sadevedenpoistojärjestelmä on suunniteltu siten, että se toimii moottorin,
akun ja täyden polttoainesäiliön kuormittamana. Tyhjennystulpan käytön jälkeen on
varmistauduttava, että tyhjennystulpan kumikartio on riittävän syvällä
tyhjennysaukossa (siten että tulpan toinen pää tulee n. 5mm ulos veneen pohjasta),
minkä jälkeen tulppa kiristetään myötäpäivään kääntämällä paikoilleen. Tulppa on
riittävän kireällä, kun se ei enää irtoa kohtisuoraan ylöspäin aiheutetulla 100 N
vetovoimalla. SUVI 57 DUO, 57 DUO FISHER, 57 CC FISHER, 50 DUO FISHER, 50
DUO, 47 DUO, 46, 45 DUO, 4250, 450, 465 ja Meri-Palta CC malleissa on

ehdottomasti kiinnitettävä pohjatulppa ennen veneen kuormaamista ja sitä ei käytön
tai ajon aikana saa irrottaa missään Suvi-mallissa. Kun venettä käytetään tai
säilytetään olosuhteissa, joiden lämpötila on alle 0 ºC, on huomioitava veden
poistaminen kaikista ponttoneista ja säilytystiloista ja tiloista, joihin vesi on
mahdollisesti päässyt keräytymään kuten välipohjat, pilssipumput jne. Malleissa SUVI
57 DUO, 57 DUO FISHER, 57 CC FISHER, 50 DUO FISHER, 50 DUO, 47 DUO, 46,
45 DUO, 4250, 465, 450 ja Meri-Palta CC ei sadevesityhjennysjärjestelmää saa
käyttää näissä olosuhteissa.
Erityisesti on huomioitava, että moottorikaivon vedenpoistoläpivienti on auki. SUVI 57
DUO, 57 DUO FISHER, 57 CC FISHER, 50 DUO FISHER, 50 DUO, 47 DUO, 46, 45
DUO, 4250 ja Meri-Palta CC malleissa on peräpeilin alareunassa kiinniruuvattava
perätulppa, jonka kautta veneen pilssitila voidaan tarvittaessa tyhjentää telakoituna
tai trailerilla. Venettä ei ole suunniteltu jäissä kulkemista varten.
HUOM!

Suvi 444, Suvi 450, Suvi 465, Soutu-Palta 605, Soutu-Palta 510 ja
Soutu-Palta 495 veneet eivät saa olla liian pystyssä asennossa rantaan
vedettyinä. Takapenkin alla olevaan säilytystilaan voi päästä valumaan
vettä.

HUOM!

Vähintään yhden ämpärin tai äyskärin mukana pitäminen on
omistajan/käyttäjän vastuulla, ja sen tulee olla varmistettu häviämisen
estämiseksi. Mikäli veneeseen tulee vettä, se tulee poistaa vesillä
ollessa ämpärillä tai äyskärillä.

HUOM!

Pilssiveden määrä tulee pitää mahdollisimman alhaisena

5.6.2 Vakavuus ja kelluvuus
Suvi-veneissä on pyritty rungon muotoilulla hyvään vakavuuteen. Muistakaa
kuitenkin, että suuret murtuvat aallot ovat aina vakava vaara vakavuudelle.
Huomatkaa, että veneenne vakavuus heikkenee minkä tahansa korkealle lisätyn
painon vaikutuksesta. Kaikki muutokset massojen sijoittelussa voivat vaikuttaa
huomattavasti veneenne vakavuuteen, trimmiin ja suorituskykyyn. Ottakaa yhteyttä
veneen valmistajaan, jos suunnittelette tällaisia muutoksia.
Ottakaa huomioon, että vakavuus voi heiketä hinattaessa.
Suvi-veneet on varustettu kellukkeilla, joiden avulla vene kantaa kohdassa 5.4
(”Kuormitus”) mainitun kuormituksen, vaikka vene olisi vedellä täyttyneenä.
Kellukkeet ovat ilmatankkeja, joita ei saa puhkaista. Suvi-veneissä on ilmaponttonien
mahdollisen kondenssiveden poistamiseksi kussakin ponttonissa ns.
kondenssivesitulppa, mistä kondensoitunut vesi voidaan poistaa kallistamalla venettä
riittävästi tulpan suuntaan ja poistamalla tulppa kiertämällä. Vesi voidaan poistaa
myös pumpulla imemällä. Tulpan asentaminen takaisin on syytä tehdä huolellisesti,
koska siitä riippuu olennaisesti veneen pinnalla pysyminen vesilastissa. Raskaiden ja
teräväsärmäisten esineiden käyttö (kolhiminen) ei ole suositeltavaa veneen
sisätiloissa, varsinkaan ilmaponttoneihin rajoittuvien osien päällä tai niiden
välittömässä läheisyydessä, koska vioittunut ponttoni voi aiheuttaa ääritilanteessa
vakavan vaaran. Älä koskaan kiinnitä mitään ilmaponttoneihin, eikä veneen

muihinkaan rakenteisiin, koska sillä voi olla heikentäviä vaikutuksia rakenteisiin ja
turvallisuuteen.

Kuva 3. 1) Sadevesipoistojärjestelmän tulppa 2) Tyhjennystulppa 3) Kiinniruuvattava
perätulppa peräpeilin alareunassa

Kuva 4.

1) Sadevesipoistojärjestelmän tulppa 2) Tyhjennystulppa 3)
Kiinniruuvattava perätulppa peräpeilin alareunassa

Kuva 5. Veneiden ilmasäiliöt ovat merkitty kuviin harmaalla värillä.

Kuva 6. Veneiden ilmasäiliöt ovat merkitty kuviin harmaalla värillä.

Kuva 7. HUOM! Suvi 57 CC FISHER sekä Suvi 57 DUO/DUO FISHER malleissa on
kondenssiveden poistotulpat takasäilytystilassa. (ks. kuva)

VAARA!

Veneiden sivuponttonit eivät ole istumapaikkoja.

5.7 Tulipalon tai räjähdysvaaran ehkäiseminen
5.7.1 Moottorit ja tankkaus
Ennen tankkauksen aloittamista sammuttakaa moottori sekä tietenkin savukkeet.
Älkää käyttäkö kytkimiä tai mitään sähkölaitteita, jotka voivat aiheuttaa kipinöitä.
Irtosäiliö tulee nostaa pois veneestä täytön ajaksi, jotta polttoainetta ei joutuisi
vahingossa pilssiin. Kun tankkaatte huoltoasemalla, älkää käyttäkö muovisuppiloa,
joka estää täyttöpistoolin ja täyttöhelan välisen staattisen jännitteen purkautumisen.
Tankin täytön jälkeen tarkistakaa, ettei polttoainetta ole vuotanut pilssiin tai muualle
veneeseen ja puhdistakaa valunut polttoaine heti. Muista kiinnittää polttoainesäiliö
paikoilleen veneessä vakiovarusteena olevalla kiinnittimellä (mallit SUVI 57
DUO/DUO FISHER, 57 CC FISHER, 50 DUO FISHER, 50 DUO, 47 DUO, 46, 45
DUO, 4250, 4230 MV/R, 444, 450, 495, Kala-palta (520), Kala-kaveri (470), SoutuPalta (605), Soutu-palta (510), Soutu-palta (495) ja Meri-Palta CC). Kaasuuntunut
polttoaine on räjähtävää. Noudata ehdotonta varovaisuutta ja näitä ohjeita
tankkauksen yhteydessä.

Vuoden 2020 Suvi 57-malleihin on saatavana lisävarusteena tehdasasenteinen 70
litran kiinteä polttoainesäiliö. Kiinteällä lisävaruste polttoainesäiliöllä varustetuissa
malleissa (Suvi 57-mallit) pilssitilassa mahdollisesti oleva vesi voidaan poistaa
tankkitilan kannessa olevasta hahlosta esim. putkipumpulla.

Akku on ehdottomasti pidettävä mukana seuraavassa akkulaatikossa kotelon kansi
suljettuna ja kiinnitettynä kiinnittimillään veneen runkoon akunkenkien kiinnityspultit
kiristettynä (mallit SUVI 4230 R, 4250, 45 DUO, 46, 47 DUO, 50 DUO, 50 DUO
FISHER, 57 CC FISHER, 57 DUO/DUO FISHER, Kala-Palta R, Kala-Kaveri R,
Soutu-Palta 495, Suvi 465 ja Meri-Palta CC). Kotelolla suojaamatonta akkua ei saa
käyttää missään Suvi-venemallissa. Polttoaineen haju merkitsee aina
polttoainepäästöä, joka on ilmaa raskaampana eikä poistu veneestäsi ilman
tuuletusta.
Tarkastakaa vuosittain, ettei polttoaineletkuissa ole läpivientien kohdalla kulumia.

5.7.2 Palontorjunta
SUVI 57 CC FISHER, 57 DUO/DUO FISHER, 50 DUO FISHER, 50 DUO, 47 DUO,
46, 45 DUO ja Meri-Palta CC ovat varustettu 2 kg jauhetäytteisellä
käsisammuttimella. Käsisammuttimen pienin sallittu teholuokka on 8A 68B.
Sammutin on sijoitettu kuljettajan jalkatilan vasempaan reunaan kuvan 8 mukaisesti.

Kuva 8.

Käsisammuttimen sijainti ja teho

Käsisammuttimen pienin sallittu teholuokka on 8A 68B. Käsisammuttimet
tulee huollattaa vuosittain. Yli kymmenen vuotta vanhoja sammuttimia ei
hyväksytä ilman uutta paineastian koeponnistusta. Mikäli
käsisammuttimia vaihdetaan, tulee tilalle hankkia sammutuskyvyltään
vähintään samankaltaiset laitteet.
Varmistukaa siitä, että palonsammutusvälineet ovat helposti luokse
päästäviä myös silloin, kun vene on kuormattu. Tiedottakaa kaikille
miehistön jäsenille palontorjuntavälineiden sijainti ja toiminta.
Pitäkää pilssi puhtaana ja tarkastakaa mahdolliset polttoaine- ja
kaasuhöyryt tai polttoainevuodot säännöllisesti.
Älkää koskaan
• tupakoiko käsitellessänne polttoainetta.
• tukkiko säilytystilan tuuletusaukkoja, koska ne on tarkoitettu polttoainehöyryjen
tuuletukseen.
• muuttako veneen sähkö- tai polttoainejärjestelmää tai salliko
asiantuntemattoman henkilön tehdä muutoksia mihinkään veneen
järjestelmään.
• täyttäkö polttoainesäiliötä moottorin käydessä.
• irrottako polttoaineletkua moottorin käydessä.

5.8 Sähköjärjestelmä
Veneiden sähköjärjestelmän kytkentäkaaviot on esitetty liitteessä 4.
SUVI 57 CC FISHER, 57 DUO/DUO FISHER, 50 DUO FISHER, 50 Duo, 47 Duo, 46,
45 DUO, 4250 ja Meri-Palta CC malleissa on päävirtakytkin. Se sijaitsee takapenkin
pystyseinässä, perästä katsottuna veneen vasemmalla puolella. Virtapiiri on kytketty
päälle, kun kytkimen avain on käännetty myötäpäivään ja avain on lukkiutunut
pystyasentoon. Avainta käännettäessä vastapäivään virtapiiri kytkeytyy pois päältä ja
avaimen voi irrottaa kytkimestä. Älä koskaan katkaise virtaa
päävirtakytkimestä moottorin käydessä, koska sen laturi voi vioittua.
Sähkölaitteet ja kytkimet on järjestetty kuvan 9 mukaisesti.

Kuva 9.

Sähkölaitteiden sijainti:
1)
2)
3)
4)
5)

Akkukotelo
Kulkuvalo, valkoinen 360°
Kytkinpaneeli (Ks. kuva 8)
Päävirtakytkin
Pääsulake 25 A (automaatti)

Jos irrotatte tai kiinnitätte akkuja, varokaa koskettamasta metalliesineellä
samanaikaisesti akun molempia napoja.
Ladatkaa akkuja vain moottorilla tai akkulaturilla. Lataaminen liian
suurella virralla aiheuttaa räjähdysvaara.

Kuva 10. SUVI 57 CC FISHER, 57 DUO/DUO FISHER, 50 DUO FISHER, 50 DUO,
47 DUO, 46, 45 DUO 4250 ja Meri-Palta CC mallien kytkinpaneeli.
1) Kulkuvalon kytkin 10 A, automaattisulake
2) Ylimääräinen virtapiiri 15 A, automaattisulake
4) Virran ulosotto max. 15 A / 180 W, automaattisulake
Automaattisulakkeen ”resetointi” tapahtuu painamalla katkaisimen alla olevaan
harmaata painiketta. Ylimääräinen virtapiiri sekä virran ulosotto käyttävät samaa
sulaketta.
SUVI 57 CC FISHER, 57 DUO/DUO FISHER, 50 DUO FISHER, 50 DUO, 47 DUO,
46, 45 DUO, 4250 ja Meri-Palta CC malleissa on yksi vapaa virtapiiri, jossa on 15 A
sulake. Tähän virtapiiriin voi asentaa jälkikäteen lisävarusteita. Vapaan virtapiirin
johtimet löytyvät kytkinpaneelin takaa. Älkää vaihtako sulakkeita suuremmaksi,
älkääkä asentako sähköjärjestelmään laitteita, jotka ylittävät sallitun ampeerimäärän.
Lähtiessänne veneestä pidemmäksi aikaa katkaiskaa virta päävirtakytkimestä.
Sähköasennuksia tehtäessä virta on katkaistava.
Älkää muuttako veneen sähköjärjestelmää tai siihen liittyviä piirustuksia; muutokset
ja huollot tulee jättää asiantuntevan venesähköteknikon tehtäväksi

5.9 Ohjailuominaisuudet
5.9.1 Suurilla nopeuksilla ajaminen
Veneen suurin suositeltu koneteho on:
Venemalli:
SUVI 420
SUVI 42 ”KELO”
SUVI 460
SUVI 465
SUVI 48 ”KELO”
SUVI 495
SUVI 52 ”KELO”
SUVI 444
SUVI 450
SUVI 4230 MV/R
SUVI 4250
SUVI 45 DUO
SUVI 46

Teho
1,5 kW (2 hv)
2,0 Kw (3 hv)
2,0 kW (3 hv)
2,6 Kw (3,5 hv)
3,0 Kw (4 hv)
3,0 kW (4 hv)
4,0 Kw (5 hv)
7,4 kW (10 hv)
7,4 kW (10 hv)
15 kW (20 hv)
18 kW (25 hv)
23 kW (30 hv)
30 kW (40 hv)

Venemalli:
SUVI 47 DUO
SUVI 50 DUO
SUVI 50 DUO FISHER
SUVI 57 CC FISHER
SUVI 57 DUO
SUVI 57 DUO FISHER
SOUTU-PALTA (495)
SOUTU-PALTA (510)
SOUTU-PALTA (605)
KALA-KAVERI (470)
KALA-PALTA (520)
MERI-PALTA CC

Teho
30 kW (40 hv)
45 kW (60 hv)
45 kW (60 hv)
59 kW (80 hv)
59 kW (80 hv)
59 kW (80 hv)
3 kW (4 hv)
4,5 kW (6 hv)
7,4 kW (10 hv)
11 kW (15hv)
11 kW (15 hv)
37 kW (50 hv)

Älkää käyttäkö venettä, mikäli siinä on suurempi koneteho kuin valmistajan
kilpeen merkitty teho.
Jos veneessäsi olevassa moottorissa on sähköhydraulinen rikikulman säätö
(”Trimmi”), niin perussäännöt koneen säätöön ovat seuraavat:
•
•

•
•

nostettaessa vene liukuun ”keula alas” -asento
kun vene on liu'ussa ja mikäli aallokko on pieni, nostetaan keulaa. Mikäli vene
alkaa laukkaamaan on keulaa nostettu trimmillä liian ylös. Laske trimmillä
keulaa hiukan alas, kunnes ajo tuntuu stabiililta. Laukkaaminen saattaa johtaa
veneen hallinnan menettämiseen. Lokin avulla rikikulmaa voi optimoida.
Vasta-aallokossa keulaa lasketaan alaspäin, jolloin kulku pehmenee.
Myötäaallokossa keulaa nostetaan ylöspäin, jottei se sukeltaisi.
Älkää ajako venettä suurella nopeudella koneen rikikulman ollessa
negatiivisella kulmalla (keula alhaalla). Vene voi kallistua sivulle ja
käännöksissä esiintyä epästabiiliutta.

Katso myös moottorin ohjekirjaa.
Perämoottori on normaalisti tarkoitettu asennettavaksi niin, että moottorin
kavitaatiolevy on veneen pohjan (kölin) tasalla.
VAROITUS!

Säätäkää rikikulmaa suurilla nopeuksilla varovaisesti - se
muuttaa veneen käytöstä rajusti. Älkää ajako keula liian
alhaalla, vene voi kääntyä yllättäen.

VAROITUS!

Ohjailtavuus yli 30 solmun nopeuksilla on heikentynyt. Vältä
äkkinäisiä ohjausliikkeitä ajaessasi suurella nopeudella.
Nopeat käännökset voivat johtaa hallinnan menettämiseen.
Hidastakaa nopeutta ennen jyrkkiä käännöksiä kumpaan
suuntaan tahansa.

VAROITUS!

Aallot heikentävät veneen ohjailtavuutta ja kallistavat
venettä. Ottakaa tämä huomioon vähentämällä nopeutta
aallokon kasvaessa.

VAROITUS!

Kahvaohjattavissa moottoreissa säädä turvallisuussyistä
ohjaus riittävän jäykäksi.

Opetelkaa meriteiden säännöt (esim. Editan julkaisemasta kirjasesta "Vesiliikenteen
säädökset") ja seuratkaa niiden antamia ohjeita. Kansainväliset säännöt
yhteentörmäyksen ehkäisemiseksi merellä (COLREG) ja meriteiden säännöt
edellyttävät, että riittävää tähystystä tulee ylläpitää jatkuvasti, sekä kulkuoikeuksien
noudattamista. Näiden sääntöjen noudattaminen on välttämätöntä. Navigoikaa
huolellisesti ja käyttäkää uusia tai päivitettyjä merikortteja.
Sovittakaa aina nopeutenne olosuhteisiin ja ympäristöön. Ottakaa huomioon:
• aallokko (kysykää myös matkustajien mielipidettä mukavasta nopeudesta)
• omat peräaaltonne (suurimpia liukuunnousussa, pienimpiä
uppoumanopeudella, eli alle 6 solmua). Noudattakaa
aallokonaiheuttamiskieltoja. Vähentäkää nopeutta ja peräaaltoja
kohteliaisuudesta, sekä turvallisuussyistä itseänne ja muita kohtaan.
• näkyvyys (saaret, sumu, sade, vasta-aurinko)
• reitin ahtaus (muut vesilläliikkujat, melu ja peräaallot rannoilla)
• pysähtymiseen ja väistöliikkeisiin tarvittava tila.

5.9.2 Hätäkatkaisin
Kiinnittäkää hätäkatkaisimen naru käteenne tai jalkaanne heti, kun olette irrottanut
kiinnitysköydet. Lukekaa tarkemmat ohjeet moottorin käsikirjasta. Varsinkin yksin
ajettaessa on erittäin tärkeää, että vene pysähtyy, jos jostain syystä putoatte veteen
tai horjahdatte veneessä. Muistakaa kuitenkin irrottaa naru kädestänne ennen
rantautumismanöövereja.

VAARA! Pyörivä potkuri on hengenvaarallinen veteen pudonneelle tai
uimarille. Käyttäkää hätäkatkaisijaa ja sammuttakaa moottori, kun uimari
tai vesihiihtäjä nousee veneeseen.
5.9.3 Näkyvyys ohjauspaikalta
Kauniilla ja tyynellä säällä ajaminen on helppoa, kunhan järjestätte riittävän, myös
COLREG:n sääntöjen edellyttämän, tähystyksen. Huolehtikaa aina siitä, että
ohjauspaikalta on mahdollisimman hyvä näkyvyys:
•

sijoittakaa matkustajat niin ettei näkökenttä supistu

•
•
•

älkää ajako jatkuvasti liukukynnysnopeudella, jolloin keulan nousu haittaa
näkyvyyttä
säätäkää veneen asento koneen rikikulmaa (power-trim) hyväksi käyttäen
niin, ettei keulan nousu haittaa näkyvyyttä
erityisesti laivaväylillä muistakaa katsoa myös taaksepäin.

Käyttäkää pimeän tullen ja rajoitetun näkyvyyden (esim. sumu) vallitessa
asianmukaisia kulkuvaloja.
HUOM!

SUVI 57 CC FISHER, 57 DUO/DUO FISHER, 50 DUO FISHER, 50
DUO, 47 DUO, 46, 45 DUO, 4250 ja Meri-Palta CC malleissa oleva
ympärinäyttävä ajovalo täyttää kansainvälisten meriteiden säännöstöjen
Suomen kansalliset tulkinnat 7-metriin asti.

HUOM!

Veneessä mahdollisesti lisävarusteena olevaa kuomua ei saa käyttää
pimeässä ajettaessa, sillä se voi estää ajovalon näkyvyyden.

5.10 Oikea käyttö – muut suositukset ja ohjeet

Kuva 11.

Veneiden työkannet ovat merkitty kuviin harmaalla värillä. Muilla alueilla
oleskelu on veneen liikkuessa ehdottomasti kielletty.

Kuva 12.

Veneiden työkannet ovat merkitty kuviin harmaalla värillä. Muilla alueilla
oleskelu on veneen liikkuessa ehdottomasti kielletty.

5.10.1 Laidan yli putoamisen ehkäiseminen ja veneeseen uudelleen
nouseminen
SUVI 57 CC FISHER, 57 DUO/DUO FISHER, 50 DUO FISHER, 50 DUO, 47 DUO,
46, 45 DUO, 4250, 4230 MV/R ja Meri-Palta CC malleista löytyy uimaportaat vakiona
veneen peräpeilistä, joita pitkin pääset takaisin veneeseen. Painamalla veneen
laitaa, uimaportaiden alin askelma painuu reilummin veden alle ja helpottaa
veneeseen nousua. Niissä malleissa, joissa ei ole uimaportaita voit käyttää apunasi
peräpeilistä löytyvää kahvaa.
Mikäli olet liikkeellä soutuveneellä (Suvi 420, Suvi 42 ”kelo”, Suvi 460, Suvi 450, Suvi
465, Suvi 48 ”kelo”, Suvi 495, Suvi 52 ”kelo”, Suvi 444, Soutu-Palta 495, Soutu-Palta
510) tai Palta-veneellä (Soutu-Palta 605, Kala-Palta, Kala-Kaveri) ja joudut veden
varaan, niin helpoimmin pääset veneeseen keskipenkin kohdalta painamalla veneen
laitaa veden pintaan ja uimalla/nousemalla veneeseen. Varo kuitenkin pienemmissä
soutuveneissä painamasta laitaa liikaa veden alle, jotta vene ei käänny kumolleen.

SOUTUVENEESEEN NOUSEMINEN
1. Tartu kiinni veneen laitaan

2. Vedä itsesi veneen laidan päälle

3. Kierähdä veneeseen

PALTA-VENEESEEN NOUSEMINEN
1. Tartu kiinni veneen laitaan

2. Vedä itsesi veneen laidan päälle

3. Nosta jalka laidan yli

4. Nouse veneeseen

5.10.2 Irrallisten varusteiden kiinnittäminen
Kiinnittäkää kaikki painavat varusteet, kuten ankkurit, luotettavasti paikalleen ennen
liikkeellelähtöä.

5.10.3 Ympäristön huomioonottaminen
Suomen saaristo ja järvet ovat ainutlaatuisia ja niiden luonnon säilyttäminen on
veneilijänkin kunnia-asia. Välttäkää siis
− polttoaine- tai öljyvuotoja
− roskien tai jätteiden tyhjentämistä vesistöön tai jättämistä rannalle
− pesuaineiden tai liuottimien päästämistä veteen
− kovaa melua sekä vesillä että satamissa
− peräaaltojen tuottamista erityisesti kapeikoissa ja matalissa vesissä.
Ottakaa huomioon paikalliset ympäristölait ja ohjesäännöt. Tutustukaa kansainvälisiin
sääntöihin merten saastumisen ehkäisemiseksi (MARPOL) ja kunnioittakaa niitä niin
paljon kuin mahdollista.

5.10.4 Ankkurointi, kiinnitys ja hinaus
Kiinnittäkää veneenne aina suojaisaankin paikkaan huolellisesti, koska olosuhteet
saattavat muuttua nopeasti. Kiinnitysköysien tulisi olla varustetut joustimilla
nykäysten vaimentamiseksi. Katso kiinnityspisteet kuvasta 6. Käyttäkää riittävän
suuria lepuuttimia hankautumisen estämiseksi.
Kiinnityspisteiden lujuudet on myös esitetty kuvassa 6. On omistajan/käyttäjän
vastuulla varmistaa, että kiinnitys-, hinaus- ja ankkuriköydet, ankkuriketjut ja ankkurit
ovat sopivia veneen tarkoitetulle käytölle ja että köysien ja ketjujen murtolujuus ei
ylitä 80 % vastaavien kiinnityspisteiden lujuudesta. Köysien kuluminen ja solmujen
aiheuttama lujuuden heikkeneminen tulee kuitenkin ottaa huomioon.
Rantautuessanne luonnonsatamaan varmistukaa esim. luotinarun avulla siitä, että
veden syvyys on riittävä ja LASKEKAA ANKKURI RIITTÄVÄN KAUAS RANNASTA.
Kohtuullinen pito saavutetaan, kun köyttä on 4-5 kertaa veden syvyys.
VAROITUS! Älkää yrittäkö pysäyttää venettä käsivoimin älkääkä laittako kättänne tai
jalkaanne veneen ja laiturin, rannan tai toisen veneen väliin.
Harjoitelkaa rantautumista hyvissä olosuhteissa, käyttäkää konevoimaa
hillitysti mutta määrätietoisesti.
HUOM!

Kiinnittäessänne venettänne ottakaa huomioon tuulen kääntyminen,
vedenpinnan nousu tai lasku, peräaallot jne. Lisäohjeita saatte mm.
vakuutusyhtiöiltä.

Kun hinaatte toista venettä, käyttäkää riittävän vahvaa, kelluvaa hinausköyttä.
Aloittakaa hinaus varovaisesti, välttäkää nykäyksiä, älkää ylikuormittako konetta. Jos
hinaatte pientä jollaa, sovittakaa hinausköyden pituus sellaiseksi, että jolla ratsastaa
peräaallon myötämäessä. Kapeikoissa ja suuressa aallokossa vetäkää, jolla
kuitenkin lähelle peräpeiliä, jotta kiemurtelu vähenisi. Kiinnittäkää jollassa olevat
varusteet hyvin sen kaatumisen varalta. Avointen vesien aallokossa peittäkää jolla,

jotta roiskevesi ei täyttäisi sitä. Kun hinaatte tai jos venettänne joudutaan hinaamaan,
kiinnittäkää hinausköysi kuvan 13. mukaisiin kiinnityspisteisiin.
HUOM!

Hinausköysi tulee aina kiinnittää niin, että se on irrotettavissa
kuormitettuna.

HUOM!

Kun hinaat tai olet hinattavana, käytä aina pientä nopeutta. Jos on kyse
uppoumarunkoisesta veneestä, älä koskaan ylitä hinauksessa
runkonopeutta.

VAROITUS! Hinausköysi on suuren jännityksen alainen. Jos se katkeaa, saattaa
katkenneella päällä olla hengenvaarallinen nopeus. Käyttäkää aina
riittävän paksua köyttä älkääkä oleskelko köyden jatkeen kohdalla.

Kuva 13. 1) Kiinnityspisteiden (knaapien) paikat hinauksessa, ankkuroitaessa ja
kiinnityksessä.
2) Lukitusketjun kiinnityspiste ja trailerilenkki (veneen ulkopuolella
keulassa).
4) Niissä malleissa, joissa ei ole ”knaapeja”, kiinnityspisteinä voidaan
käyttää veneen keulasta ja perästä löytyviä kiinnityssilmukoita. Ks.
kiinnityspisteiden lujuudet seuraavassa taulukossa.

Venemalli:
SUVI 420
SUVI 42 ”KELO”
SUVI 460
SUVI 465
SUVI 48 ”KELO”
SUVI 495
SUVI 52 ”KELO”
SUVI 444
SUVI 450
SUVI 4230 MV/R
SUVI 4250
SUVI 45 DUO
SUVI 46

Teho
3,1 kN (314 KG)
3,5 kN (360 KG)
3,3 kN (339 KG)
4,4 kN (446 KG)
4,8 kN (491 KG)
4,4 kN (446 KG)
4,8 kN (491 KG)
4,9 kN (495 KG)
4,9 kN (495 KG)
6,0 kN (615 KG)
6,2 kN (635 KG)
7,1 kN (725 KG)
7,1 kN (725 KG)

Venemalli
Suvi 47 DUO
SUVI 50 DUO
SUVI 50 DUO FISHER
SUVI 57 CC FISHER
SUVI 57 DUO
SUVI 57 DUO FISHER
SOUTU-PALTA (495)
SOUTU-PALTA (510)
SOUTU-PALTA (605)
KALA-KAVERI (470)
KALA-PALTA (520)
MERI-PALTA CC

Teho
7,4 kN (755 KG)
9,0 kN (920 KG)
9,0 kN (920 KG)
11,8 kN (1200 KG)
11,8 kN (1200 KG)
11,8 kN (1200 KG)
4,5 kN (456 KG)
5,5 kN (561 KG)
6,9 kN (702 KG)
5,2 kN (526 KG)
5,3 kN (536 KG)
9,6 kN (977 KG)

5.10.5 Trailerikuljetus
Nostaessanne Suvi-veneen trailerille varmistukaa siitä, että traileri sopii veneellenne:
tukia on riittävästi pistekuormien pienentämiseksi, kantavuus on riittävä veneelle, sen
moottorille ja varusteille jne. Autonne rekisteriotteesta näette perävaunun suurimman
sallitun kokonaispainon.
Poistakaa veneestä ylimääräinen kuorma ja pilssivesi ennen trailerille nostamista.
Säätäkää trailerin sivutuet niin, että kölituet kantavat suurimman osan veneen
painosta. Sitokaa vene ennen varsinaista kuljetusta tiukasti kiinni traileriin.
Tarkistakaa moottorin käsikirjasta, mitä ohjeita siinä annetaan trailerikuljetukselle.
VAROITUS! Käyttäkää ainoastaan veneelle ja sen massalle soveltuvaa traileria.
Varmista että trailerin kantavuus riittää veneen lisäksi myös moottorin,
polttoaineen ja varusteiden painoille. (Ks. liite: Veneiden tekniset
tiedot). Perämoottorin paino löytyy moottorin käsikirjasta.
HUOM!

Trailerin tulee olla etupainoinen. Varmista, että vene on kiinnitetty
riittävän tiukasti traileriin ja että veneen paino jakautuu tuille tasaisesti.
Heiluva vene iskeytyy kuljetuksessa yksittäistä tukea vasten, jolloin
runko voi vaurioitua.

SOUTUVENEEN KULJETUS- JA TELAKOINTIOHJE

Venettä kuljetettaessa tulee trailerin sivutukirullat olla säädettynä veneen pohjan
mukaisesti.

Trailerille vedettäessä tai trailerilta pois otettaessa tulee sivutukirullat olla
laskettuna alas, jolloin rullat eivät purista veneen kylkiä ja paino säilyy kölillä.
HUOM!

Telakoitaessa rantatelineelle tulee venetelan (sivutuennan) olla keskellä
venettä, jossa pohjan V-kulma pienin. Vesirajassa voi olla kölirulla tai
toinen venetela ilman sivutuentaa. Oikeaoppinen telakointi ei rasita
veneen kylkiä veteen työnnettäessä tai telalle vedettäessä. Veneen
painon tulee säilyä kölillä kaikissa vaiheissa.

VAROITUS! Väärä trailerointi tai telakointi voi vaurioittaa venettä
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Huolto ja talvisäilytys

Tutustukaa moottorin ohjekirjassa esitettyihin huoltotoimiin. Tehkää ne itse
huolellisesti tai antakaa valtuutetun huoltoliikkeen tehtäväksi. Muita säännöllistä
huoltoa vaativia kohteita ovat:
− ohjauslaite ja hallintalaitteet
− pilssipumppu
- palonsammutin
− kuomu.

6.1 Toimenpiteet ennen talvitelakointia
Mikäli on odotettavissa pakkasta, tyhjentäkää jäähdytysvesi moottorista sen
ohjekirjan mukaisesti. Nostakaa Suvi-veneenne maihin hyvissä ajoin ennen jäiden
tuloa. Venettänne ei ole mitoitettu jäissä ajoa tai säilytystä varten.
Ennen nostoa kannattaa yleensä tehdä seuraavat toimet:
− veneen alustava pesu
− veneen tyhjentäminen ylimääräisistä tavaroista. Jättäkää kuitenkin turvavarusteet,
kuten mahdollinen sammutin, vielä veneeseen.

6.2 Pesu ja puhdistus
Pitäkää vene puhtaana ja siistinä. Se lisää viihtyisyyttä ja turvallisuutta sekä veneen
jälleenmyyntiarvoa.
Sisä- ja ulkopintojen hoidoksi riittää yleensä pesu ja ulkopinnoille myös vahaus.
Pesuun sopivat parhaiten erityiset veneen pesuaineet. Älkää käytäkö voimakkaita
liuottimia, ne voivat himmentää lujitemuovipintojen kiiltoa. Hankaumien tai pinttyneen
lian poistamiseen voidaan käyttää lievästi hiovia kiillotusaineita. Vahaamiseen emme
suosittele silikonipitoisia vahoja, koska ne heikentävät hartsin tai maalin tarttuvuutta
ja vaikeuttavat siten mahdollisten vaurioiden korjausta.
Noston jälkeen pese veneen pohja välittömästi. Levä ja lima irtoavat helpoimmin, kun
ne eivät ole päässeet kuivumaan.
HUOM!

Veneen tuulilasi on akryylia, ja sitä saa pestä vain saippuavedellä.
Liuotinaineita ei saa käyttää puhdistukseen.

6.3 Talvisäilytys ja -huolto
Tehkää moottorille ja muille laitteille talvihuolto erillisten ohjekirjojen mukaisesti. Jos
veneenne on talven ulkosalla tai kosteissa tiloissa, tyhjentäkää se tekstiileistä ja
muista varusteista, jotka voivat homehtua tai syöpyä kosteudessa. Köydet tulee
pestä makeassa vedessä ja kuluneet köydet uusia.
Myös sähköiset instrumentit suojaatte parhaiten sekä hapettumista että varkaita
vastaan irrottamalla ne ja viemällä kuiviin sisätiloihin talven ajaksi. Irrottakaa akut,
viekää ne lämpimään ja kuivaan paikkaan ja ladatkaa niitä talven aikana ainakin

kaksi kertaa. Suihkuttakaa sähköjärjestelmän liittimet tarkoitukseen sopivalla
kosteuden- ja korroosionestoaineella.
Avatkaa tulpat ilmasäiliöistä ja poistakaa mahdollinen kondenssivesi. Mikäli kyseessä
on Suvi 52 ”kelo”, Suvi 48 ”kelo”, Suvi 42 ”kelo” kondenssivesitulppa sijaitsee
peräpeilin alareunassa.
Peittäkää veneenne niin ettei lunta pääse kertymään veneen sisälle (pienet veneet
voi kääntää pukkien päälle kumolleen ilman moottoria). Lunta ei kerry normaalisti
peitteen päälle, jos harjan kulma on enintään 90°. Peitteen sopivat mitat ovat tällöin 6
× 4 m.
HUOM!

Mikäli vene säilytetään kumollaan, tulee veneen laidan olla tuettuna
neljästä kohdasta, jokaisen 20 cm:n matkalta. Kertyvä lumikuorma tulee
poistaa, mikäli lunta on enemmän kuin 30 cm. Näin pystytään
välttämään liian suuri veneen laitaan kohdistuva pistekuorma

HUOM!

Peite tai sen kiinnitysköydet eivät saa suoraan koskettaa veneen
pintaa, koska lepattaessaan ja liikkuessaan ne hiertävät gelcoat-pintaa.

HUOM!

Lisävarusteena saatava satamapeite ei sovellu talvisäilytyspeitteeksi.

6.4 Toimenpiteet ennen vesillelaskua
Korjatkaa tai korjauttakaa mahdolliset gelcoatissa olevat kolhut kohdan 7 mukaisesti.
Merialueilla tulee kasvillisuuden kiinnittyminen pohjaan estää myrkkyvärillä. Pohjan ja
erityisesti potkurin likaantuminen lisää polttoaineenkulutusta huomattavasti. Jos
kuitenkin venettä säilytetään joen suistossa tai Perämerellä, tai nostetaan vedestä
vähintään n. kahden viikon välein, ei myrkkyväriä tarvita. Seuratkaa maalatessanne
huolellisesti maalinvalmistajan ohjeita. Jos hiotte vanhaa myrkkyväriä, muistakaa,
että syntyvä hiomapöly tai -liete on myrkyllistä. Järvialueella ei tarvita myrkkyväriä
(antifouling) emmekä suosittele sen käyttöä.
Tehkää moottorin vaatimat huoltotoimet erillisen ohjekirjan mukaisesti. Tarkistakaa
sähkölaitteiden toiminta ja poistakaa hapettumat sulakkeiden ym. liitoksista.
Tarkistakaa, että kondenssivesitulpat ovat paikoillaan.
Laskettuanne veneen vesille varmista, että kaikki turvavarusteet ovat paikoillaan.
Suorita koeajo liiaksi kuormittamatta konetta, varmista että veneessäsi mahdollisesti
olevassa sammuttimessa on huollot ja korjaukset tehty ajallaan. Lopuksi kertaa vielä
vesillä liikkumisen säännöt ja tavat.
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Korjaukset

Moottorin tai muiden laitteiden vioittuessa kääntykää ensi sijassa kyseisten
laitetoimittajien puoleen.
Pienet pintakerroksen (gelcoatin) vauriot veneen rungossa voitte korjata itse. Siistin
ja huomaamattoman lopputuloksen aikaansaaminen vaatii kuitenkin taitoa ja työtä:
−

suojatkaa korjattavan alueen ympäristö teipillä

−

hiokaa kolhun reunat viistoiksi

−

sekoittakaa topcoatiin (gelcoat) 1-2% kovetinta

−

levittäkää topcoat (gelcoat) korjattavaan kohtaan niin, että pinta jää hiukan
ympäröivää pintaa korkeammalle

−

asettakaa varovasti teippi korjauksen päälle

−

topcoatin (gelcoat) kovetuttua irrottakaa teippi ja tarvittaessa hiokaa paikkaus
siistiksi

−

kiillottakaa korjaus hiomatahnalla.

Tarkemmat ohjeet paikkauksesta saatte valmistajalta tai topcoatin (gelcoat) myyjältä.
Suuremmat vauriot tulisi jättää valmistajan tai Suvi- jälleenmyyjien neuvoman
korjaajan korjattaviksi.
HUOM!

Eräät jälkiasennukset ja muutostyöt voivat väärin tehtyinä aiheuttaa
vahinkoa veneen rakenteelle tai olla vaaraksi turvallisuudelle. Ottakaa
yhteys veistämöön ennen kuin teette tai teetätte esim. uusia
maadoituksia, luukkuja jne. Ilmakellukkeisiin ei tule tehdä mitään
kiinnityksiä, jotka puhkaisevat sen seinämän.

Liitteet
LIITE 1: TEKNISET ERITTELYT / TIEDOT
LIITE 2: VAATIMUSTENMUKAISUUDEN VAKUUTUS
LIITE 3: SOVELLETTAVAT TARKASTUSMENETELMÄT
LIITE 4: SÄHKÖJÄRJESTELMÄN KYTKENTÄKAAVIO

LIITE 1: TEKNISET ERITTELYT / TIEDOT
Veneellä on juokseva sarjanumero, CIN-koodi. CIN-koodi on merkitty aluksen
runkoon veneen perään oikealle puolelle kääntöreunan alle. Voitte merkitä CINkoodin alla olevaan taulukkoon. Asioidessanne veistämön tai jälleenmyyjien kanssa,
ilmoittakaa CIN-koodi sekä veneen tyyppi, niin oikeiden varaosien toimittaminen
helpottuu. Jos tarvitsette topcoatia (gelcoat) korjausta varten, ilmoittakaa tilatessa
kyseisen värin koodi.
Tyyppimerkintä:
CIN-koodi:
Moottorin merkki ja
malli:
Moottorin sarjanumero:
Värien tunnuskoodit:

Runkomateriaali:

Suvi
FI- TER

Vaalea

Vaalean-ruskea

Vihreä

21380

58070
Palta sisäväri

47240

24500
Suvi ”kelo”
lujitemuovi

7009
Suvi ”kelo”

Tumman
-ruskea
8028
”terva”

Yli 9 hp perämoottoreilla varustetuissa veneissä on lisäksi painovaraus akulle
20 kg ja asennusvarusteille 10 kg.

Yli 9 hp perämoottoreilla varustetuissa veneissä on lisäksi painovaraus akulle
20 kg ja asennusvarusteille 10 kg.

LIITE 2: VAATIMUSTENMUKAISUUDEN VAKUUTUS

8 VAATIMUSTENMUKAISUUDEN VAKUUTUS
Huvivenedirektiivi 2013/53/EU

Valmistaja
Valmistajan nimi:
Osoite:
Postinumero:
Paikka:
Maa:
Käytetty moduuli:

Suvi-veneet Oy
Taitajantie 2
FIN-57210
Savonlinna
Suomi
B+C

Nimi:
Tunnusnumero:
Osoite:
Postinumero:
Paikka:
Maa:

VTT Expert Services Oy
0537
PL 1000
FIN-02044
Espoo
Suomi

Ilmoitettu laitos

Veneen malli /
Modell av båten

SUVI

_________________________

CIN-koodi / CIN-kod:

FI-TER

_________________________

HUVIVENEEN TIEDOT
Veneen

Suunnit- Tyyppitarkastustodistus no:

merkki ja malli

teluluok-

Venetyyppi

Rakennus- Suurin
konemateriaali teho

ka

Suvi 57 DUO
C
Suvi 57 DUO Fisher
Suvi 57 CC Fisher
Meri-Palta CC
Suvi 50 Duo Fisher
Suvi 50 DUO
Suvi 47 DUO
Suvi 46
D
Suvi 45 Duo
Suvi 4250
Suvi 4230 MV/R
Suvi 444
Suvi 450
Suvi 495
Suvi 465
Suvi 460
Suvi 420
Kala-palta (520)
Kala-kaveri (470)
Soutu-Palta (605)
Soutu-Palta (510)
Soutu-Palta (495)
Suvi 52 ”kelo”
Suvi 48 ”kelo”
Suvi 42 ”kelo”

Pituus/
leveys
(m)

(kW)

VTT-C-12132-10-vene-002-17
VTT-C-12132-10-vene-002-17
VTT-C-12131-10-vene-002-17
VTT-C-11716-10-vene-001-16
VTT-C-12130-10-vene-002-17
VTT-C-12130-10-vene-002-17
VTT-C-12128-10-vene-002-17
VTT-C-12127-10-vene-002-17
VTT-C-12126-10-vene-002-17
VTT-C-11720-10-vene-001-16
VTT-C-11718-10-vene-001-16
VTT-C-11719-10-vene-001-16
VTT-C-12484-10-vene-001-18
VVT-C-11710-10-vene-001-16
VTT-C-12166-10-vene-001-17
VTT-C-11708-10-vene-001-16
VTT-C-11707-10-vene-001-16
VTT-C-11714-10-vene-001-16
VTT-C-11713-10-vene-001-16
VTT-C-11717-10-vene-001-16
VTT-C-11712-10-vene-001-16
VTT-C-11711-10-vene-001-16
VTT-C-11740-10-vene-001-16
VTT-C-12161-10-vene-001-17
VTT-C-11739-10-vene-001-16

Avoin,
Lujitemuovi
yksirunkoinen
perämoottorivene

59
59
59
37
45
45
30
30
23
18,7
15
7,4
7,4
3
2,6
2
1,5
11
11
7,4
4,5
3
4
3
2

5,70/2,28
5,70/2,28
5,70/2,28
5,85/2,05
5,08/2,08
5,08/2,08
4,70/1,96
4,70/1,96
4,54/1,71
4,32/1,70
4,23/1,70
4,44/1,50
4,44/1,50
4,95/1,54
4,65/1,42
4,60/1,41
4,18/1,41
5,18/1,62
4,70/1,52
6,05/1,54
5,10/1,63
4,95/1,54
5,20/1,48
4,80/1,48
4,20/1,40

Viittaukset käytettyihin asiaa koskeviin yhdenmukaistettuihin standardeihin sekä määräyksiin
kääntöpuolella.
Vakuutan, että yllä mainitut huviveneet täyttävät kaikki soveltuvat olennaiset
turvallisuusvaatimukset kääntöpuolella olevan erittelyn ja EU-tyyppitarkastustodistuksen
mukaisesti.

Suvi-veneet Oy

Tommi Ihalainen, Myyntipäällikkö
Päiväys (pp/kk/vv): 11.9.2019

LIITE 3: SOVELLETTAVAT TARKASTUSMENETELMÄT

