Asiakkaiden kuljettaminen vesillä
Lähtökohta on, että miehitettynä vuokrattu vene on katsastettava vuokraveneeksi ja
kuljettajalla on oltava vuokraveneen kuljettajankirja.

Vuokraveneen kuljettajakirja
Edellytykset vuokraveneen kuljettajankirjan saamiselle on:






vähintään 18 vuoden ikä
kopio voimassa olevasta ajokortista tai sen saamiseksi vaadittavasta lääkärintodistuksesta
todistus voimassaolevasta ensiapukoulutuksesta (EA1)
riittävä kokemus vuokraveneen kuljettamiseen

Vaadittavat taidot voi osoittaa Traficomin hyväksymän veneilyjärjestön antamalla todistuksella tai
suorittamalla tentti Traficomin alueellisessa toimipisteessä. Kuljettajan pätevyyskirja tai muu
ylempi ammattimaiseen merenkulkuun tarkoitettu kansipäällystön pätevyyskirja, kuten
kalastusaluksen kuljettajalupakirja, on myös riittävä osoitus teoriaosaamisesta.
Vuokraveneen kuljettajankirjan tentti sekä erillinen lakiosan koe järjestetään
Traficomin toimipisteissä ja niiden hinta on 150 euroa. Vuokraveneen kuljettajankirja on voimassa
toistaiseksi ja sen hinta on 150 euroa.
Mikä on vuokravene
Alusturvallisuuslain mukaan vuokravene on:
 huvikäyttöön vuokralle miehitettynä tai miehittämättömänä tarjottava alus
 kuljettaa muussa kuin säännöllisessä liikenteessä enintään 12 matkustajaa
Vuokraveneitä eivät ole:
 purjevene, jonka rungon pituus on alle 5,5 metriä
 moottorivene, jonka moottoriteho on alle 15 kilowattia
 vuokraveneellä ei myöskään tarkoiteta vesiskootteria tai soutuvenettä
Katsastus ja varusteet
Vuokraveneet jaetaan luokkiin riippuen veneen liikennealueesta ja koosta. Kotimaanliikenne
jaetaan kolmeen liikennealueeseen alkaen suojaisilta vesiltä päätyen avomerialueelle. CE-merkityn
veneen katsastuksessa sertifikaatin suunnitteluluokka ohjaa myös veneen soveltuvuutta eri
liikennealueille.
Liikennealue ja veneen koko määrittää vaadittavat katsastusvarusteet. Näitä ovat mm.
sammutusvälineet, pelastautumisvälineet, yhteydenpitovälineet, ankkurit ja navigointilaitteet.
Näistä on säädetty tarkemmin Liikenteen turvallisuusviraston määräyksessä vuokraveneiden
laitteista ja varusteista. Esitys uudeksi vesiliikennelaiksi on parhaillaan lausuntokierroksella.

Miehitys
Laivaväkilain 1. päivänä heinäkuuta 2018 voimaantulleen muutoksen myötä vuokraveneitä
koskevaa sääntelyä on kevennetty siten, että kotimaanliikenteessä liikennöiville vuokraveneille ei
tarvitse enää hakea miehityksen vahvistamista eikä miehitystodistusta. Kansainvälisessä
liikenteessä vuokraveneiden osalta miehitystä ei puolestaan enää vahvisteta kuudeksi
kuukaudeksi, vaan toistaiseksi.
Huomioitavaa jos venematkalla kalastetaan
Mikäli matkalla valmistetaan eväitä tai ruokaa, tulee valmistamiseen osallistuvilla henkilöillä olla
hygieniapassi. Kalastusmatkoja järjestävällä yrittäjällä on myös oltava turvallisuusasiakirja, josta
selviää, miten tulee toimia onnettomuuden sattuessa. Kun opas ottaa asiakkaita kalastamaan,
rinnastetaan se kalastuskilpailua vastaavaksi järjestetyksi tilaisuudeksi. Kaikkeen opastoimintaan
tarvitaan lupa ammatin harjoittamiseen, joka voi olla:
 vesialueen omistajan esim. osakaskunnan myöntämä lupa opastoimintaan. Tämän lisäksi
tarvitsee jokaisella 18-64 vuotiaalla asiakkaalla olla kalastonhoitomaksu suoritettuna.
Useammalla vavalla uistelua varten voi osakaskunta tai vesialueen omistaja myöntää
erityislupia.
 alueellisen ELY-keskuksen myöntämä opaslupa, joka tarvitaan silloin kun viedään asiakkaita
kalaan, joilla on vain kalastonhoitomaksu suoritettuna. ELY-keskus myöntää oppaalle 5
vuodeksi kerrallaan oikeuden viedä asiakkaita toimialueelleen kalaan. Maksu tästä
toimiluvasta on ELY-keskuksen päätettävissä. Yleensä se on 100 euroa. Kun viiden vuoden
toimilupa on saatu, pitää oppaan maksaa vielä vuosittainen maksu siitä, että voi viedä
asiakkaita kalastonhoitomaksulla kalaan. Tämä maksu, joka velvoittaa myös
jälkiraportointiin ELY:lle, on 100 euroa.
 asiakkailla on myös oltava omat luvat eli kalastonhoitomaksu suoritettuna.

Tämä yhteenveto on pinnallinen ohjaus asiakokonaisuuteen, ja tarkemmin tietoja vuokraveneen
kuljettajasta ja veneen katsastuksista löytyy Traficomin kotisivuilta.
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