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Yhteinen nimittäjä

Venemessujen alkajaisiksi venei-
lyn neljä suurta vaikuttajajärjestöä 
Finnboat, Suomen Purjehdus ja Ve-
neily, Pidä Saaristo Siistinä ja Suo-
men Meripelastusseura solmivat 
yhteistyösopimuksen. Yhteistyön 
pontimena on yhteinen huoli ve-
neilyn tulevaisuudesta: veneilyhar-
rastajia pitäisi saada lisää, heidät 
pitäisi saada järjestäytymään ja va-
listuksen piiriin, venekauppa pitäisi 
saada piristymään ja niin edelleen. 
Jokaisella järjestöllä on asiassa tie-
tysti omat intressinsä. 

Meillä Pidä Saaristo Siistinä ry:ssä 
päällimmäisenä on huoli siitä, että 

meillä olisi puhtaita ja levättömiä vesiä 
veneillä nyt ja tulevaisuudessa. Jos ve-
neilyn toimintaympäristö ei säily veto-
voimaisena, miksi ihmiset ostaisivat ve-
neitä ja viettäisivät kallisarvoista vapaa-
aikaansa veneillen? Viihtyisä, puhdas ja 
turmeltumaton luonto on perusedellytys 
koko veneilyharrastukselle.
 Olemme yhdistyksessä iloisia siitä, 
että koko veneilykenttä jakaa huolen 
kanssamme ja on halukas tekemään 
asialle jotain. Toivomme yhteistyön joh-
tavan konkreettisiin tekoihin ympäristön 

puolesta. Pidä Saaristo Siistinä ry on 
veneilijöiden ympäristöjärjestö. Olem-
me juuri niin voimakkaita ja tehokkaita 
kuin jäsenmäärämme sallii. Paras konk-
reettinen teko jokaiselta on henkilökoh-
taisesti liittyä yhdistyksemme jäseneksi. 
Jos saamme lisää jäseniä, voimme ke-
hittää palvelujamme ja kantaa vieläkin 
paremmin vastuuta veneilijöiden ympä-
ristökuormituksesta ja ympäristökasvat-
tamisesta. 
 Venealan yrittäjät ovat tervetulleita 
tutustumaan työhömme. Meitä on hel-
pompi suositella, jos tietää mitä teem-
me. Vastuullinen venekauppias voisi 

esimerkiksi venekaupan yhteydessä 
ostaa asiakkaalleen ensimmäisen, muu-
taman kympin maksavan Roope-merkin 
ja PSS:n jäsenyyden. Asiakas voi jat-
kossa päättää, jatkaako hän jäsenyyttä 
omalla kustannuksellaan. Näin muutama 
venekauppias jo tekeekin ja toivomme 
muiden seuraavan tätä esimerkkiä. Yh-
teistyömuotoja on paljon muitakin, osa 
vielä odottaa keksimistään. 
 Pidetään kuitenkin kukin tahollamme 
huolta yhteisestä nimittäjästämme: puh-
taasta veneily-ympäristöstä.

  Aija Kaski
  pääsihteeri 
  Pidä Saaristo Siistinä ry
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Helsingin kansainvälisten venemessujen 73.000 kävijää on 
aika vahva näyttö messumedian toimivuudesta, mutta 

ennen kaikkea siitä, että kuluttajien kauan kaivattu ostoha-
lukkuus on heräämässä. Monet näyttelyssä mukana olleet yri-
tykset tekivät Helsingissä historiansa suurimmat myyntiluvut. 
Toki joudumme muutaman viikon ajan messujen jälkeen kat-
somaan, miten kauan tämä myyntipiikki kestää.
 Tätä kirjoitettaessa meneillään ovat Tukholman venemes-
sut. Suomella on siellä historiansa toiseksi suurin satsaus.  Yli 
100 venettä ja sinivalkoiset värit ovat näyttelyssä näkyvissä 
niin, että jokainen kävijä ne pakostakin huomaa. Ne huomasi 
myös paikallinen lehdistö.
 Vientimme Ruotsiin kasvoi viime vuonna lähes 10 % ja 
ensimmäiset viestit sieltä tänä vuonna antavat aihetta uskoa 
tuon trendin jatkuvan. Sama koskee myös Norjaa. Sen sijaan 
meillä on edessämme melko kova työ, jotta putoava Venäjän 
vienti saadaan korvattua jotenkin. 
 Minkälaiset veneet sitten myyvät? Kuluttajat hakevat uutta 
ja he hakevat tuotteita joiden design, ergonomia ja yleinen 
käyttökokemus edustavat jotakin totutusta poikkeavaa. Tämä 
koskee myös ns. käyttöveneitä eli niitä, joilla vain liikutaan 
paikasta toiseen. Haasteenamme onkin seuraavaksi pystyä 
kertomaan kuluttajille näistä uutuuksista. Kuluttajien tiedon-
hakutottumukset muuttuvat radikaalin nopeasti. Kaikki tieto 
sähköistyy, kaikki tieto ”sosialisoituu” ja tieto kerääntyy erilai-
siin yhteisöihin, verrokkiryhmiin. 
 Tässä vauhdissa mukana pysyminen vaatii rohkeaa uutta 
tapaa ajatella, nopeaa reaktiokykyä ja ennen kaikkea osaamis-
ta tuon mediaväylän käytössä. www.suomiveneilee.fi on hyvä 
esimerkki siitä, miten kuluttajaa varten tietoa tulee kerätä yh-
teen tilaan. Jos joku jäsenyrityksistämme ei sinne omaan osi-
oonsa ole vielä tietojaan syöttänyt, niin nyt on jo korkea aika. 
suomiveneilee.fi -sivustoa tullaan kehittämään myös liikkuvan 
kuvan suuntaan.
 Alamme kilpailee vahvasti muiden harrastusten kanssa kai-
kesta, mikä liittyy kuluttajan investointeihin. On omalla vas-
tuullamme, että veneilyn osuus noista investoinneista kasvaa.
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J. Huju veneilyuransa alussa 1960. Kotimainen 
Tornado-vene ja 4 hv Terhi. 
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JÄRJESTÖASIAA

Koonnut: Lena Mickelsson-Ouru

JÄSENISTÖSSÄ  
TAPAHTUNUTTA

Raisiossa sijaitseva A-Laiturit Oy on uu-
destaan liittynyt jäseneksi Suomen Vene-
teollisuusyhdistykseen. Yritys käväisi välillä 
jäsenkunnan ”ulkopuolella”, mutta on nyt 
siis palannut joukkoomme. A-Laiturit Oy:n 
toimitusjohtaja on Matti-Pekka Vähätalo ja 
avainasiakaspäällikkönä toimii Terhitecillä 
aikaisemmin työskennellyt Kim Varjo.
 Uusi jäsenyritys Veneteollisuusyhdis-
tyksessä on myös Turussa sijaitseva Safi-
re-venelämmittimiä valmistava SF-Lämmitin 
Oy, jonka toimintaa vetää Kari Rouvali. 
 Savonlinnassa sijaitseva rosterisia ve-
nekaiteita ym. varusteita valmistava Ykkös-
kaide Oy on sekin liittynyt mukaan Suomen 
Veneteollisuusyhdistykseen. Yritystä johtaa 
Olli Kankkunen.
 Venealan Telakka- ja korjaamoyhdistyk-
sen uusin jäsenyritys on Mikko Vitikaisen 
Lappeenrannassa johtama Boatex Oy, jon-
ka toimintaan kuuluvat veneiden ja mootto-
reiden huolto ja telakointi sekä laitureiden 
ja venetarvikkeiden vähittäismyynti.
 Venealan Osatoimittajat ry:n jäseneksi 
on liittynyt porvoolainen Porvoon Mittalet-
ku Oy, joka mm. maahantuo ja myy letkuja 
ja liittimiä. Yrityksen johdosta vastaa Toni 
Mielikäinen.
 Berndt Meruksen vetämä Helsingin 
Lauttasaaressa sijaitseva Targa Center Oy 
on liittynyt itsenäisenä yrityksenä Venealan 
Kauppiaat –yhdistykseen. Aiemmin yritys 
oli mukana toiminnassa Botnia Marinin 
kautta. 
 Rento Trading Oy:n jäsenyys Venealan 
Kauppiaissa on vuoden alusta siirtynyt ni-
melle Lund Boats Finland Oy. Yritys sijait-
see Sipoossa ja toiminnasta vastaa Elias 
Jääskeläinen. 

KORJAAMOPÄIVÄSSÄ  
ENNÄTYSMÄÄRÄ  

OSALLISTUJIA
Telakka- ja korjaamoyhdistyksen toimek-
siannosta 9.2. järjestetyssä Korjaamopäi-
vässä Helsingissä oli yhteensä 120 osal-
listujaa, mikä on enemmän kuin koskaan 
aikaisemmin. Suuri Korjaamopäivä järjes-

tettiin nyt jo 14. kerran ja ensi vuonna on 
siis juhlavuosi.

UIVA 2015 FLYTANDE
Ilmoittautuminen Helsingin elokuiseen ui-
vaan venenäyttelyyn on nyt auki ja kaikki 
ilmoittautumiset tehdään netin kautta 
osoitteessa www.uiva.fi  Ilmoittautumisaika 
päättyy 14.5, joten kannattaa toimia nope-
asti. Osastojen sijoittelu alkaa välittömästi 
ilmoittautumisajan umpeuduttua.

HANNU ARAVIRTA  
KEVÄTKOKOUKSEN  

PÄÄPUHUJAKSI
Finnboatin kevätkokouspäivä järjestetään 
aprillipäivänä 1.4. hotelli Rantapuistossa 

Helsingin Vuosaa-
ressa. Liiton ja 
yhdistysten sään-
t ö m ä ä r ä i s t e n 
asioiden lisäksi 
kuulemme huip-
puesiintyjäksi ke-
hutun Hannu Ara-
virran esityksen 

valmentajan erilaisista rooleista ja siitä, 
miten tätä voi hyödyntää yrityselämässä. 
Päivän toisena puhujana on Tuomas Hiuk-
kanen Serverside Oy:stä ja hän puolestaan 
selvittää, miten navigoidaan sosiaalisen 
median ristiaallokossa. Päivän aikana to-
teutetaan luonnollisesti myös Osatoimit-
tajien pienimuotoinen tuotenäyttely. Koko 
päivä esityksineen ja kahvi- ja lounastar-
joiluineen maksaa jäsenille ainoastaan 50 
euroa/hlö. Ilmoittautumiset Finnboatin net-
tisivulta kohdasta ”ilmoittautumiset” 20.3. 
mennessä.

CHINA INTERNATIONAL 
BOAT SHOW, SHANGHAI  

9.-12.4.2015
Finnboat osallistuu tulevan kevään Shang-
hain venenäyttelyyn pienellä 12m2 info-
osastolla, jossa esittelemme Suomen 
veneteollisuutta ja jäsenkunnan tuotantoa. 
Lisätietoja osallistumisesta antaa liiton toi-
mistossa Jouko Huju.
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VUODEN VENEILYTUOTE 
2015

Veneilytoimittajat ry:n jäsenistön tekemän 
äänestyksen perusteella Vuoden Venei-
lytuotteeksi 2015 valittiin Furunon 1st 
Watch, maailman ensimmäinen langaton 

CRM -ratkaisu tehokkaaseen asiakashallintaan
Markkinoinnista myynninkasvuun! PRIME 3000

Marine Edition

www.dlsoftware.fi

Ralf Norrgård, puh. 0400 989 808, ralf.norrgard@dlsoftware.fi
Staffan Nordström, puh.  0400 989 802, staffan.nordstrom@dlsoftware.fi. DL Software Oy 

Uumajankatu 2
65350 VAASA     

Puh.  0207 701 701
Fax  0207 701 711     
sales@dlsoftware.com

Hyödynnätkö asiakastietojasi oikein?

Kuulutko niihin yrittäjiin jotka keräävät asiakastietoja mutta et tiedä kuinka niitä hyödyntäisit tehokkaasti 
? Yhdessä kanssasi voimme kasvattaa yrityksesi myyntiä paremman asiakashallinnan, tehokkaamman 
myyntiorganisaation ja tiedon käytön tehostamisella. Myyntiprosessien hienosäätäminen,  tarjousten 
seuranta ja tulosten seuranta käy käden kääntessä työkaluillamme.

Me olemme mukana valmentamassa myyntiorganisaatiotanne, hiomme prosesseja ja sinä yrittäjänä saat 
nauttia tuloksista.

Tähän tarvitaan tehokas työkalu. DL Prime CRM:n avulla hoidat myös tehokkaasti prospektit eli työn alla 
olevat tulevat asiakkaat, DL Prime CRM työkalulla hoidattte kätevästi esimerkiksi asiakaspostitukset 
vaikka asiakasryhmittäin tai -luokittain. Asiakkaille voitte välittää sanomanne joko perinteisesti 
kirjekuoressa tai sitten nopeasti ja edullisesti sähköpostin välityksellä. Lyhyet sanomat saatte varmasti 
perille hetkessä SMS-viesteinä.

DL Prime CRM:llä hoidatte myös tarjousten seurannan, asiakasyhteyksien muistutukset sekä koko 
henkilökunnan tehtävälistat. Koko yrityksen käytössä on yhteinen kalenteri, josta kaikki näkevät kuka on 
missäkin. Laajasta raporttivalikoimasta saat nopeasti tehtäväraportit, puheluraportit ja voit itse laatia 
kysymyspohjia ja –raportteja. DL Prime CRM on verraton, ei pelkästään myyntiryhmän, vaan koko 
yrityksenne yhteinen tehokas työkalu.

Ota yhteyttä jo tänään, sillä se on helppoa.

tutka. Äänestyksessä toiseksi tuli ja kunnia-
maininnan sai ProNav Oy:n maahantuoma 
Ocean Signal MOB1-hälytin ja kolmantena 
palkittiin kunniamaininnalla Rymacon MOB 
Rescue Line –heittoliina.

VENEALAN JÄRJESTÖT 
ALLEKIRJOITTIVAT  

YHTEISTYÖSOPIMUKSEN 
Venealan Keskusliitto Finnboat ry, Suomen 
Purjehdus ja Veneily ry, Pidä Saaristo Siisti-
nä ry ja Suomen Meripelastusseura ry ovat 
6.2.2015 allekirjoittaneet yhteistyösopi-
muksen. Yhteistyö koskee alkuvaiheessa 
viestinnällisiä kokonaisuuksia erityisesti 
seuraavilla osa-alueilla: veneilyn ja vesillä 
liikkumisen kokonaisvaltainen kehittäminen 
ympäristö-ystävällisemmäksi ja –vastuulli-
semmaksi, veneilyn yleinen edistäminen, 
veneilyn turvallisuuden lisääminen, veneily-
taitojen lisääminen, seuratoiminnan ja sen 
palvelujen esiintuonti, veneilyn julkisuusku-
van parantaminen, järjestöjen toiminnan 
esittely omille kohderyhmille, veneilijän 
ja venealan edunvalvonta. Toiminta käyn-
nistyy laajemmin tämän kevään aikana. 
Lisätietoja antavat Jouko Huju/Finnboat, 
Samuli Salanterä/SPV, Jari Piirainen/SMPS 
ja Aija Kaski/PSS.
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Helsingin venemessut antoi 
uutta uskoa venealan ammat-
tilaisille ja loi myönteisiä odo-

tuksia tulevalle kaudelle. Kävijämää-
rä kasvoi viimevuotisesta peräti 4000 
henkilöllä ja kaikkein parasta oli se, 
että nyt tapahtumassa tehtiin runsaas-
ti kauppoja. Kolme neljästä kävijästä 
kertoikin, että venemessut vaikutta-
vat heidän tuleviin hankintoihinsa. 
Kaikkiaan kävijöitä oli 73 000 ja Hel-
sinki onkin niitä harvoja venenäytte-
lyjä, jotka tänä talvena ovat pystyneet 
kasvattamaan yleisömääräänsä.
 Finnboatin toimitusjohtaja Jouko 
Huju esitti tapahtuman lehdistötilai-
suudessa alan viimevuotisia tunnus-
lukuja ja loi katsauksen tämän vuo-
den näkymiin. Kotimaan venemyynti 
2014 laski viitisen prosenttia, mutta 
vienti veti hyvin ja oli kiitettävän 
suuresti plusmerkkistä. Finnboatin 
jäsenkunnasta peräti 46 % arvioikin 
yrityksensä liikevaihdon kasvavan tä-
nä vuonna.

40 vuotta sitten
Helsingin venenäyttely siirtyi helmi-
kuussa 1975 ”vanhasta Messuhallista” 
Pasilan Messukeskukseen. Venenäyt-
tely oli Messukeskuksen avausnäytte-

ly ja keräsikin huiman kävijämäärän, 
135 000 vierasta.
 Tänä vuonna mukana messuilla 
oli vielä 23 niistä yrityksistä, jotka 
osallistuivat keskuksen avausnäytte-
lyyn. Näille yrityksille jaettiin näyt-
teilleasettajaillan päätteeksi diplomit. 
Esimerkiksi venevalmistajien joukos-
ta näitä konkareita olivat Heinlahden 
Veistämö, Marino, Fiskars ja Nauticat 
Yachts (siihen aikaan P. Siltala Vene-
veistämö).

Tyytyväisiä kävijöitä…
Messut teetti venenäyttelyn aikana 
TNS Gallupilla kävijätutkimuksen ja 
sen mukaan 92 % kävijöistä oli tyy-
tyväisiä messujen tarjontaan. Etenkin 
moottoriveneet kiinnostivat kävijöitä 
(64 %) ja uutuuksia olikin runsaasti 
esillä. Purjevenehallissa oli väljem-
pää, mikä tuntuu hieman ihmeel-
liseltä kun otetaan huomioon, että  
29 % kävijöistä ilmoitti olevansa kiin-
nostunut juuri pursista. Veneilytar-
vikkeet, varusteet ja palvelut vetivät 
myös ihmisiä halleihin, sillä 52 % 
kävijöistä ilmoitti olevansa kiinnostu-
neita niistä. 
 Venemessuille on jo parin vuoden 
ajan houkuteltu nuorempaa väkeä 

Uusi Aalto –tapahtumaosastolla. Nyt 
tarjolla oli melontaa ja suppailua, 
kalastusta ja sukellusta. Kiinnostus 
sukeltamista kohtaan tuplaantui gal-
lupin mukaan, ja kalastuskiinnostus 
kasvoi puolella. Flyboard-esitykset 
olivat jälleen näyttäviä ja ensi vuo-
deksi sekä osastoa että ohjelmaa uu-
sitaan.
 – Uusi Aalto –tapahtumaosastolla 
pyrimme houkuttelemaan messuille 
nuorempaa väkeä, tulevia veneilijöi-
tä, messujen myyntipäällikkö Håkan 
Löfgren sanoo. Konsepti alkaa mieles-
täni toimia ja kävijätutkimuksemme 
mukaan messuvieraiden keski-ikä 
laski tänä vuonna peräti kahdella ja 
puolella vuodella. 
 – Purjehdussatama seiskahallis-
sa oli näillä messuilla hyvin suosit-
tu paikka seurata ohjelmaa, tavata 
ystäviä ja viihtyä tuttavien kanssa, 
messujen tiedottaja Teija Armanto 
toteaa. Ihmiset olivat erityisen kiin-
nostuneita suomalaisista purjehdus-
tarinoista. Varsinkin Ari Huuselan 
esitykset vetivät kuulijoita ja yleisö 
jonotti katsomaan hänen Route du 
Rhum –venettään. Klassikkoveneiden 
osastolla suurin katseenvangitsija oli 
Ismo Postaneffin hienosti entisöimä 

Sekä yleisö että näytteilleasettajat olivat tyytyväisiä  
Helsingin venemessujen sulkiessa ovensa 10 päivän  
työrupeaman jälkeen. Kävijämäärä kasvoi edellisvuoteen  
verrattuna ja näyttely juhli samalla 40-vuotistaivaltaan  
Pasilan messukeskuksessa.

Teksti ja kuvat: Kari Wilén

Varuste- ja asusteosastoilla haikailtiin 
venäläisten asiakkaiden perään, mutta 
XO-Boats myi kolme venettä itänaapuriin. 
Myös Faster-veneiden messumyynti oli 
ennätyksellinen (kuva ed. sivu).
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Andros-vene vuodelta 1922 sekä ko-
risteellinen Riva-vene.
 Håkan Löfgren pitää Rapalan 3D 
jättiakvaariota onnistuneena uutuute-
na näillä messuilla. Suurta lasiseinää 
vasten painuivat sekä suuret että eten-
kin pienet kasvot, ehkä siinä toivossa 
että joku kookkaista haukikaloista oli-
si lähtenyt saalistusmatkalle. Yleisöä 
oli akvaarion edessä jatkuvasti kun 
Rapalan ammattioppaat pitivät erilai-
sia kalastukseen liittyviä esityksiään.
 Hauska yksityiskohta oli Gallerian 
lattialle levitetty suuri merikartta, jo-
ka keräsi ihmisiä tarinoimaan ja osoit-
telemaan toisilleen kesämökkinsä tai 
hyvän satamapaikan sijaintia. 

…ja näytteilleasettajia
Venemessujen myyntipäällikkö Hå-
kan Löfgren toteaa, että tehdyn näyt-
teilleasettajakyselyn mukaan tyyty-
väisyys tapahtumaan on kasvanut 
huomattavasti. Näytteilleasettajat 
ovat mielissään ennen kaikkea siitä, 
että myynti messujen aikana oli erit-
täin hyvä.
– Kaupallisesti messujen aikana teh-
ty myyntitulos oli paras sitten vuo-
den 2008 näyttelyn, Löfgren väittää. 
Ja 2008 oli todella kova vuosi. Vene-

myynnin piristyminen osoittaa mie-
lestäni sen, että talous on kääntymäs-
sä. Vuosi 2014 näyttää jäävän tämän 
lamakauden pohjanoteeraukseksi.
– Näytteilleasettajatutkimuksemme 
mukaan tänä vuonna jopa 80 % oli 
erittäin tai melko tyytyväisiä tapah-
tumaan, Teija Armanto kertoo. Peräti 
20 % oli erittäin tyytyväisiä. Prosent-
tiluvut ovat selvästi viimevuotista 
suurempia (73 % ja 10 %). 82 % yri-
tyksistä on ilmoittanut osallistuvansa 
varmasti tai todennäköisesti ensi vuo-
den messuille.

 – Mittaamme tyytyväisyyttä astei-
kolla 1–4, hän jatkaa. Tänä vuonna 
tyytyväisyysindeksi nousi 2,99:ään 
kun se edellisvuonna oli 2,74.
 – Tämä tyytyväisyys näkyy jo en-
si vuoden messuvarauksissa, Håkan 
Löfgren säestää. Nyt jo 46 firmaa 
on varannut näyttelytilaa yhteensä 
2400 neliötä. Tämä on todella hyvä 
alku myyntityölle, joka jatkuu koko 
vuoden. Sekä näytteilleasettajat, jär-
jestäjät että yhteistyökumppanimme 
voivat olla ylpeitä Pohjois-Euroopan 
suurimmasta venenäyttelystä.

Messujen vene -diplomit pokkasivat Osmo Roukala/Finn-Marin Oy, Christian Hallberg/Oy 
Hallberg Yachts Ab, Topi Haikala ja Juha Pulli/Nordec Nautic Oy, Seppo Vesterinen ja Raimo 
Sonninen/Bella-Veneet Oy.
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 Varuste- ja tarvikepuolella Six-Cap 
Oy:n toimitusjohtaja Bo Warelius oli 
tyytyväinen myynnin lisäykseen.  
– Tämänvuotisilla venemessuilla 
vauhti ja tunnelma oli selkeästi pa-
rempi kuin viime vuosina, Warelius 
toteaa. Viimevuotisesta noteeraukses-
ta myyntimme kasvoi 35 prosentilla. 
Näyttää siltä, että ihmiset ovat taas 
alkaneet kuluttaa ja kaupankäynti on 
huomattavasti helpompaa. Etenkin 
Quba-vaatemallisto löysi tänä vuonna 
ostajansa ja tietyt mallit, lähinnä takit, 
myytiin loppuun.
 Muston purjehdusasut olivat en-
si kertaa esillä Six-Capin osastolla. 
Jakeluverkosto on Wareliuksen mu-
kaan uusittu siten, että Skandinavian 
maahantuontipiste on Ruotsissa, jon-
ka kautta kauppiasverkosto hankkii 
tuotteet myyntiin.
 Yläkerran varuste- ja asusteosas-
toilla venäläisten messuvieraiden hii-
puva määrä pantiin merkille. – Meillä 
oli ainoastaan yksi venäläinen asia-
kas, joka osti Stormforce-pelastuspu-
vun kaikilla herkuilla, Boba Warelius 
päättää.
 XO-Boatsin toimitusjohtaja Henrik 
Thelen sen sijaan kertoo, että yritys 

myi kolme XO 270 –venettä venäläi-
sille asiakkaille. Uutuusmalli XO 250 
Open herätti suurta kiinnostusta sii-
nä käytettyjen innovatiivisten ratkai-
sujen ansiosta. – Niitä valmistamme 
nyt kaikille markkinoille niin paljon 
kuin ehdimme, Thelen toteaa.
 Yritys esitteli messuilla kolme 
uutta oheistuotetta, jotka ovat jo nyt 
menestyneet XO-asiakkaiden keskuu-
dessa. Help Deskiin voi soittaa 12 
tuntia vuorokaudessa mikäli venees-
sä tai moottorissa ilmenee ongelmia. 
Palvelua hoitaa Skuru Marinen Jonas 
Slotte. XO Akatemiassa taas uudet 
asiakkaat voivat kahden päivän ai-
kana opetella sekä veneen ajamista, 
trimmausta että esimerkiksi rantau-
tumista. Englannin Poolessa on Test 
Center, jossa lähes kaikki XO-mallit 
ovat jälleenmyyjien ja heidän poten-
tiaalisten asiakkaidensa testikäytössä. 
– Kysyntä oli tämänvuotisten messu-
jen aikana paljon aktiivisempaa kuin 
viime vuonna ja myyntimme koti-
markkinoilla on kaksinkertaistunut, 
Henrik Thelen toteaa tyytyväisenä.
 Purjevenepuolella oli esillä muu-
tamia uutuuksia, joista Ruotsissa val-
mistettu Arcona 380Z oli jatkuvasti 

messukävijöiden miehittämä. Ky-
seessä on Zero Emission –malli, jossa 
ekologiset ratkaisut herättivät suurta 
mielenkiintoa. Vene on varustettu 
Oceanvoltin sähköpropulsiolla ja säh-
köä tuottavilla aurinkokennoilla. Niitä 
on paitsi kannella, myös puomilla ja 
isopurjeessa. 
 – Venemessut ylitti odotukseni 
kirkkaasti, Arcona-veneiden uusi 
maahantuoja Christian Hallberg to-
teaa. On hienoa, että vihreät arvot 
saivat näin paljon jopa kansainvälistä 
huomiota. Messujen aikana sovimme 
peräti 155 koepurjehduksesta, joista 
toivottavasti ainakin 70 prosenttia to-
teutuu kun kalentereita aletaan sovi-
tella. Purjehdimme ensin Helsingissä 
ja heinäkuussa Hangossa, jonka jäl-
keen vene matkaa Airistolle ja Offsho-
re Weekille. Arvioni mukaan puolet 
koepurjehtijoista on kiinnostunut itse 
veneestä, toinen puoli propulsiosys-
teemistä.
 Kymmenkunta Faster-venettä oli 
esillä Oy Brandt Ab:n osastolla. Mal-
liston valmistajan Juha Snell Oy:n 
toimitusjohtaja Jani Snell totesi, että 
tänä vuonna Fastereita myytiin paljon 
enemmän kuin edellisillä sisämes-
suilla. – Kyseessä oli ennätysmyynti 
ja malleja myytiin varsin tasaisesti, 
joskin uutuus 495 CX oli useiden 
kävijöiden mielenkiinnon kohteena. 
Muutos aikaisempiin vuosiin oli siinä, 
että nyt lyötiin paljon kauppoja luk-
koon jo messuilla, kun aikaisemmin 
ostopäätökset usein siirtyivät näyt-
telyn jälkeiseen aikaan. Nyt kävijät 
olivat valmiita nopeisiin päätöksiin ja 
olemme erittäin tyytyväisiä messujen 
antiin.
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Venealan mielikuvallisessa mai-
nonnassa painopiste on perin-
teisesti ollut life style -lähesty-

mistavassa, jossa merihenkisyys ja 
veneharrastus liitetään tietynlaiseen 
elämäntapaan. Visuaalisesti on nojau-
duttu ns. human interest –tyylilajiin, 
eli tuotetta ympäristössään on kuvat-
tu siihen liittyvien, sitä käyttävien ih-
misten (esim. perheen, pariskunnan, 
ammattilaisen) näkökulmasta.
 Viime vuosina toinen suosittu 
trendi mainonnan sisällön suunnit-
telussa on ollut ns. story telling eli 
’tarinan’ rakentaminen mainonnan 
sisältöön, jopa yksittäiseen mieliku-
valliseen lehti-ilmoitukseen. Tämä 
voi olla kuvitteellinen, esimerkiksi 
venemallin, veneen alkuperämaan tai 
sen käyttöolosuhteiden liittäminen it-
se tuotemerkkiin istuvaan tarinaan ti-
lanteineen ja henkilöineen. Tai sitten 
tarinanjuoksutus (kotisivustossa, laa-
jemmassa esitteessä, esittelyvideossa 
jne.) voi valottaa koskettavaa yritys-
historiaa, menestystarinaa, jossa on 
omat inhimilliset koukkunsa. 
 Kysymys lähestymiskulmasta on 
venebrändiä rakentavan viestinnän-
suunnittelun haastavimpia alueita, 
eikä vähiten siksi, että lopullisia to-
tuuksia ei ole. Finnboat News päätti 
kysyä kokeneen brändisuunnittelijan 
omaa näkemystä asiasta.
 –Yhdenkään tyylilajin puolesta 
ei voi antaa sataprosenttista takuuta 
siitä, että juuri tämä lähestymistapa 
toimii tietyn tuotemerkin yhteydessä, 
sanoo viestinnänsuunnittelija Martti 
Korpijaakko. 
 – Aina jää paljon uskaltamisen ja 
tyhjän päälle hyppäämisen varaan. 
Muuta vaihtoehtoa ei ole. Onnistu-
nut brändinrakennus ja mainonnan 
ostaminen on paitsi taidon, myös us-
kaltamisen laji - sekä itse tilaajan että 
toimeksisaajan kannalta.

 – Mikäli mahdollista, olisin mie-
luiten käyttämättä brändi-sanaa, kos-
ka siihen turvaudutaan liian heppoi-
sesti määrittelemättä sen operatiivista 
sisältöä riittävän tarkasti. Suomenkie-
len ilmaisu ’merkkimielikuva’ on mi-
nusta aika osuva linkittäessään tuote-
nimen ja -merkin maineen kautta ns. 
imagoon, painottaa Korpijaakko.

Finnboat News (FN): Miksi pie-
nemmänkin suomalaisen venealan 
vientiyrityksen kannattaisi jalostaa 
tuotemerkkinsä oikeaksi brändiksi?
Martti Korpijaakko (MK): ”On sel-
vää, että maailmanluokan brändin 
rakentaminen, lanseeraaminen sekä 
ylläpito vaativat resursseja, joita har-
voin löytyy alle monikansallisten yri-
tysten kokoluokassa, puhumattakaan 
pienemmistä perheyrityksistä. Mutta 
kyllä rajatuimminkin resurssein on 
mahdollista panna alulle prosessi, jo-
ka tietyssä ajassa synnyttää halutun-
laisen, paikkansapitävän, kilpailijois-
ta erottuvan sekä myyntiä edistävän 
merkkimielikuvan, jota voidaan kut-

sua brändiksi. Älyllä ja osaamisella 
voi korvata pienemmät budjetit.”
 ”Minusta kaikkeen markkinointi-
viestintään istuu nyrkkisääntö: laatu 
(myös ajattelun ja myyntiväittämien) 
kulkee aina ennen määrää. Tämä pä-
tee myös panostuksiin. Brändin kehit-
täminen perustuu ajatteluun ja ana-
lyysiin; hyvästä sellaisesta kannattaa 
maksaa, huono ei ole minkään arvois-
ta. Jos tarkoitus on rakentaa kansain-
välistä merkkimielikuvaa, on oltava 
valmis suurempiin panostuksiin kuin 
tuotemainonnassa - ja tehtävä näin 
vuosien tähtäimellä. Brändinraken-
nus on pitkän matkan juoksu.”
 ”Se, että venemerkistä syntyy 
laajoissa kohderyhmissä brändi, jon-
ka sisältö vastaa itse tuotetta ja sen 
erottuvia myyntiväittämiä, on toi-
vottava tilanne. Merkki, joka sisältää 
brändin kaltaista haluttavuutta, voi 
usein vapauttaa itsensä pahimmasta 
hinta- ja varustelukilpailusta. Hyvä 
brändi lisää tuotteen arvoa, hinnassa 
mitattavaa. Apple on eräs parhaita 
esimerkkejä nerokkaasti rakennetusta 

Kansainvälisille markkinoille tähtäävän 
veneenrakentajan haasteet oman  
merkkimielikuvan rakentamisessa

VTM Martti Korpijaakko (s. 1957) 
on toiminut mainonnansuunnittelun 
ammattilaisena syksyllä 2015 
tasan 30 vuotta. Suuri osa tästä 
ajasta on ollut brändimielikuvan ra-
kentamista sekä interkulturaalisen 
markkinointiviestinnän suunnittelua 
mitä erilaisimpia toimialueita edus-
taville yrityksille, niiden joukossa 
myös venealan vientimainonta ja 
brändin rakentaminen (mm. kokko-
lalaisen Sargo-nimen kehittäminen 
maailmanlaajuiseen käyttöön). 
Mainostoimistomaailmassa tehdyn 
b-to-b sekä vientimainontaan eri-
koistuneen uran (1985-93) jälkeen 
hän on ollut itsenäinen konsultti 
ja viestintäalan verkostoyrittäjä 
vuodesta 1993 Smart Communi-
cation Oy:ssä.
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brändistä, joka vapauttaa hintakilpai-
lusta.”

FN: Minkälaisia ovat suomalaista 
venealan vientiyritystä ja mieliku-
vallisen merkkimainonnan ostajaa 
vaanivat sudenkuopat?
MK: ”Tähän on vaikea vastata ole-
matta besserwisser. Mainitsen pari il-
miötä, jotka vaikeuttavat brändisuun-
nittelua. Ensimmäinen on monen 
suomalaisen viejän usko siihen, että 
hyvä tuote myy itsensä melkein itses-
tään. Kunhan tuote on vain ominai-
suuksiltaan, laadultaan ja hinnaltaan 
oikein positioitu, kaikki muu ratkeaa. 
Ja kunhan jälleenmyyjä osaa asiansa, 
menestys seuraa. Näin ei käy kuin 
sattumalta. Kahden samantasoisen 
tuotteen ostovertailussa brändiltään 
haluttavampi ja merkkitunnetumpi 
vie aina voiton ja tulee varmasti va-
lituksi. Mielikuvatasolla kansainväli-
nen kilpailu on armotonta.”
 ”Kansainvälisen merkkimieliku-
van rakentamisen esteenä on usko sii-
hen, että mainonta ja brändi olisivat 

kuvitteellisia asioita, pintakoristelua 
ja paketointia, myyntitilanteen vaa-
tima muodollisuus. Mielikuvallisuus 
on helppo leimata ’kuorrutukseksi’ 
ja koko brändäys toiveajatteluksi, jo-
ka peittää oikeat faktat ja speksit. 30 
vuoden tuntumalla väitän, että brän-
disuunnittelu on markkinointiviestin-
nän kuninkuuslaji, jonka vaatimus-
taso on omassa luokassaan. Pelkällä 
tuotemainonnan tuntumalla brän-
dääminen ei onnistu. Parhaimmillaan 
nämä alueet voidaan toki suunnitella 
toimimaan yhdessä toisiaan tukien.”
 ”Merkkimielikuvan rakentaminen 
ja vaikka uuden nimen kehittäminen 
ja lanseeraaminen vaativat kielitaidon 
ohella myös interkulturaalista tajua. 
On oltava selvillä (tai valmis selvit-
tämään) uuteen nimeen ja brändiin 
mahdollisesti liittyviä ei-toivottavia 
sivumerkityksiä eri kielissä ja kohde-
alueilla. Varoittaviakin esimerkkejä 
löytyy. Jo lanseeratun kännykkämal-
lin markkinoinnissa huomattiin, että 
nimi tarkoitti ilotyttöä eräällä maan-
tieteellisellä alueella. 1970-luvulla 

monikansallinen autojätti lanseerasi 
pikkuauton, jonka mallinimi Brasi-
liassa tarkoitti penistä. Tuotenimien 
lisäksi onnahdukset voivat olla vaa-
rallisia otsikoissa, sloganeissa ja jopa 
mainonnan tekstisisällössä. Interkul-
turaaliset reunaehdot on pakko ottaa 
huomioon.”

FN: Mitä suomalaisen veneenra-
kennusalan yrityksen kannattaisi 
ensimmäisena pohtia omassa yri-
tys- ja tuotebrändissään?
MK: ”Moni asiantuntija on toden-
nut, että heikko kansainvälinen brän-
diosaamisemme johtuu uskosta sii-
hen, että pelkkä tuotannollis-tekninen 
know-how tai tuotteen objektiivinen 
erinomaisuus riittäisivät varmista-
maan kaupallisen menestyksen. Nä-
mä arvokkaat asiat eivät sellaisenaan 
takaa mitään, vaan ovat vain edellytys 
onnistumiselle. Tueksi vaaditaan pe-
rusteellista, pitkäjänteistä ja uuttaluo-
vaa markkinointiviestintää sekä brän-
dikonseptia, mikä nykyään tarkoittaa 
myös uusmedian hyödyntämistä use-

Sargo-brändi julkistettiin viime kesänä Finnboat Floating Shown 
yhteydessä kansainvälisen lehdistön läsnäollessa. Kuva Kari Wilén
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ammalla kanavalla. Meitä perinteel-
tään yhtä sukupolvea vanhemmissa 
markkinoinnin ja markkinatalouden 
kulttuureissa, kuten Ruotsissa ja Yh-
dysvalloissa, tätä tosiasiaa ei aseteta 
kyseenalaiseksi.”
 ”Vaikka jokainen venevalmistaja 
tekniset speksinsä hallitseekin, ei ole 
harvinaista, että ulkopuolinen kon-
sultti onnistuu kaivamaan esille ar-
vokkaan argumentin, joka on jäänyt 
itse yrittäjältä huomaamatta. Tämä 
aivotyö on käsityötä; sanojen, kuvi-
en, assosiaatioiden etsimistä. Kun 
interkulturaalista brändisuunnittelua 
tekee riittävän pitkään, syntyy sor-
menpäätuntuma siitä, mitkä ratkaisut 
toimivat ja mitkä eivät. Kysymys on 
suunnittelijan intuitiosta. Siihen kan-
nattaa uskoa, jos yhteistyössä on luot-
tamusta. Brändikonsultille maksetaan 
siitä, että hän osaa sellaista, mitä tilaa-
ja ei osaa. Joskus arvovaltakysymyk-
set tai ostaja-myyjä -asetelma pilaavat 
suhteen, jossa olisi oltava luottamusta 
ja arvostusta.”
 ”Tyhjästä on aina paha nyhjäistä. 
Kevyiden tuote- tai imagolupauksi-
en rummuttamisesta joutuu tilille. 
Venebrändin tai -imagon rakentami-
nen ei voi perustua puolitotuuksiin, 
toiveajatteluun tai kuvitteelliseen 
kuorrutukseen. Tosiasiat ja todistetut 
ominaisuudet ovat se kivijalka, jolle 
differoivaa tyyliä on rakennettava. 
Mainonnan on aina oltava totuudel-
lista. Lisäksi toivoisin luovan uskal-
luksen ohella suunnittelu- ja hyväksy-
misprosessiin lisää perusteellisuutta, 
analyyttisyyttä sekä pitkäjänteisyyt-

tä. Siis: järki ja innostus tasapainoon! 
Naapurimme ruotsalaiset osaavat tä-
män kadehdittavan hyvin.”

FN: Mitä toimenpiteitä suosittelet 
ennen mielikuvallisen viestintäpa-
nostuksen ja/tai venebrändin kehi-
tyksen aloittamista?

MK: ”Oma tarkistuslistani järkevälle 
prosessille olisi suurin piirtein seuraa-
vanlainen:
1) Rakenna ensin perusta itse-
tuntemukselle. Tunne yrityksesi ja 
tuotteesi; selvitä ns. ainutlaatuiset 
myyntiväittämät ja kirkasta argu-
menttisi. Älä tyydy liian ilmeisiin ja 
itsestään selviin argumentteihin, joita 
muutkin käyttävät. Työhön kannattaa 
kytkeä ammattilainen. Panostus tulee 
takaisin korkojen kanssa, kunhan et 
odota myyntipiikkiä heti huomiseksi. 
Arvokkaimmat totuudet voivat olla 
lähempänä kuin uskotkaan. Joskus 
brändikonsultti näkee metsän puilta.
2) Siirry ripeästi tuumasta toi-
meen. Kun argumentit ovat selvillä, 
siirrä ne käytäntöön pelkistä arvoista 
tai periaatteista käytännön ’tuoteomi-
naisuuksiksi’ (ns. operationalisointi). 
Erottuminen kilpailun taustakohi-
nasta on tässä olennaista. Viestinnän 
ammattilaisille on ehtinyt kehittyä 
cliché-allergia liian usein toistettuja 
myyntiväittämälatteuksia vastaan. 

Tämä on arvokas resurssi, joka voi 
säästää monelta kompastumiselta. 
3) Tilaa luovat ratkaisut kokeneil-
ta suunnittelijoilta. Tuotteen merk-
kikohtaisen ominaisuuslistan ollessa 
hallittavissa (5-6 tärkeintä tuotemer-
kin avainominaisuutta), on aika siir-
tää eli konseptualisoida ne ’luoviksi 
ratkaisuiksi’, joka on jo ammattilais-
ten työtä. Itse brändin ja viestinnän 
sisällön rakentamista ei kannata tehdä 
itse. Tässä konsultin tuntuma kansain-
väliseen mainontaan on korvaamaton 
voimavara.
4) Valmistaudu henkisesti ja ta-
loudellisesti useamman vuoden 
investointiin. Yhtäkään brändiksi 
kasvanutta tuotemerkkiä ei ole raken-
nettu yhdellä kampanjalla; useimmat 

maailmanlaajuiset brändit on synny-
tetty vuosikymmenissä. Ellei pitkäjän-
teisyyteen ole valmiutta, on pysyttävä 
tuote- ja tarjousmainonnassa. Kannat-
taa pyrkiä pitkiin, luottamuksellisiin 
suhteisiin, sillä kallein vaihe asiantun-
tija-avun ostamisessa on perehdyttä-
minen. Kaikki parhaat projektini ovat 
syntyneet hyvissä henkilökemioissa ja 
vuosien asiakassuhteissa. 
5) Harkitse ’brändivahtia’ merk-
kimarkkinointisi tueksi. Ei ole 
hullumpi ajatus kytkeä venemerkin 
viestintään ’brändikoordinaattoria’, 
jonka tehtävänä olisi seurata kilpai-
luympäristöä, alan trendejä sekä teh-
dä ehdotuksia toimenpiteistä, joilla 
ei vain reagoida, vaan rakennetaan 
brändiä proaktiivisesti. Merkkijohta-
juudessa on aloite pidettävä omissa 
käsissä. Liian usein merkkimainonta 
jää reagoinniksi kilpailukentän muu-
toksiin. Lisäksi sparrauspartneri on 
luovassa mielessä hyvä hengen nos-
tattaja. Brändin kehittäminen onnis-
tuu harvalta oman toimen ohella.”

»TosiasiaT ja TodisTeTuT ominaisuudeT 
ovaT se kivijalka, jolle differoivaa 
Tyyliä on rakenneTTava. mainonnan 

on aina olTava ToTuudellisTa.»

Uivassa venenäyttelyssä eri merkkien vah-
vuuksia arvioidaan. Kenellä on oikea brändi 
ja kenellä vain nimi? Kuva Kari Wilén
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Finnboat julkisti 6.2.2015 kokonaan 
uuden veneilyn hakuportaalin. Täs-
sä laajuudessa ja muodossa se on 

ainoa laatuaan maassamme. Hakupor-
taalissa on nyt alkuvaiheessa jo yli 500 
venemallia ja yli 100 venemerkkiä. Moot-
torimalleja löytyy yli 400 ja moottorimerk-
kejä kolmisenkymmentä. Monipuolisen, 
mutta helppokäyttöisen hakutoiminnan 
kautta kuluttaja saa listauksen veneistä, 
jotka häntä kiinnostavat. Näistä voidaan 
nostaa halutut veneet suoraan vertailuun 
ja kaikista veneistä on myös täydelliset 
jälleenmyyjälistat.
 Sivuilta löytyvät myös venealan varus-
teet jaoteltuina 12 pääryhmään ja niiden 
alaryhmiin. Kun kuluttaja haluaa katsoa 
vaikkapa kelluntavälineitä, hän saa haun 
kautta suorat linkit niiden yritysten sivuil-
le, joka näitä tuotteita tarjoavat.
 Myös korjaamo- ja telakointipalvelut ja 
niiden sijainti Google mapsissa ovat por-
taalissa, samoin kuin myös kuntokartoit-
tajien yhteystiedot.
 Sivuilla on myös video-osio ”Vinkkejä 
Veneilijöille”, jossa voi käydä katsomassa 
vaikkapa miten vene vedetään trailerille. 
Myös Veneilyn Aapisen saa nyt ensim-
mäistä kertaa sähköisessä muodossa jät-
tämällä sivulle yhteystietonsa.
Hakuportaali kehittyy ja täydentyy koko 
ajan ja sen sisältöä ylläpitävät Finnboatin 
280 jäsenyritystä itse. Sivut soveltuvat 
myös monipuoliseen mobiilikäyttöön.
 Sivuilla oli ensimmäisen viikon aikana 
käynyt jo lähes 5000 yksittäistä kulutta-
jaa. Markkinointityö on toki vasta alussa, 
mutta tämän vuoden mittaan nuo kävijä-
luvut kasvavat varmasti.

www.suomiveneilee.fi
Kuluttajille kokonaan uusi ja helppo 
tiedonhakupaikka uusista veneistä ja 
veneilytuotteista ja Finnboatin jäsenille 
ilmainen paikka kertoa tuotteistaan. 
Tässä jälleen yksi syy, miksi jäsenyys 
Finnboatissa on kaikille venealan yrityk-
sille hyvin perusteltua.

Teksti: Jouko Huju



Ilmoittaudu
14.5. mennessä

www.uiva.fi

Venealan Keskusliitto Finnboat ry
Båtbranschens Centralförbund Finnboat rf
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Maamme suurin uiva  
venenäyttely Helsingissä
Jokavuotinen Helsingin Uiva Venenäyttely on suurin 
Suomessa järjestettävä venealan ulkonäyttely. Lautta-
saaren itäpuolella, vain viiden kilometrin päässä Hel-
singin keskustasta voit tutustua lähes kolmeen sataan 
uuteen veneeseen niiden luonnollisessa elementissä. 
Maamme tärkeimmät venevalmistajat ja maahantuojat 
osallistuvat näyttelyyn uutuustuotteillaan. Mukana Ui-
vassa ovat luonnollisesti myös kaikki merkittävimmät 
moottorimerkit sekä venevarusteet ja –tarvikkeet. 
Lisätietoja näyttelystä saat Finnboatin toimistosta, 
näyttelyyn ilmoittaudutaan internet-sivujemme kautta  
www.uiva.fi

Selkeä sijoittelu
Purjeveneet, moottoriveneet sekä tarvikkeet ovat 
näyttelyssä selkeästi esillä omina kokonaisuuksinaan. 
Elektroniikkaa esitellään keskitetysti isossa, katetussa 
ja läpikäveltävässä tarviketeltassa ja muita tarvike-
osastoja varten vuokrattavissa on ulospäin aukeavia 
telttoja, joissa myynti tapahtuu joko kahteen tai yhteen 
suuntaan. Näiden telttaosastojen paikka on asfaltoidul-
la jollakentällä, muut maaosastot sijoitetaan pääosin 
aallonmurtajalle F- ja E-laitureiden tuntumaan sekä si-
säänkäynnin yhteyteen.

Venealan Keskusliitto Finnboat ry
Venealan Keskusliitto Finnboat ry
Käenkuja 8 A 47, 00500 Helsinki

Puh. 0207 669 340, fax 0207 669 346
www.finnboat.fi

Näyttelytilojen hinnat ja alennukset:
Venepaikka laiturissa 26 €/m2

Alennukset useammasta venepaikasta laiturissa:
2. vene –20 %
3. vene –30 %
4. vene –40 %
5. ja sitä seuraavat veneet –50 %
Osastot näyttelyteltassa 30 €/m2

Maaosastot 24 €/m2

Ilmoittautumismaksu 50 € 
Hintoihin lisätään alv 24 %.
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Hevosvoimat

1 hv = 0,735 kW

1 kW = 1,36 hv

Perämoottori

”kuivana”

Perämoottori 

osin upoksissa

Akku ”kuivana” Akku upoksissa

0,1…2 14 12 - -

2,2…4 19 16 - -

5…6 41 35 - -

7,5…15 60 51 10 5

18…25 105 89 21 12

27…40 125 107 21 12

50…60 162 139 21 12

65…75 189 161 21 12

80…100 208 178 21 12

Vakavuusstandardin ISO 12217:2013 pyöristettyjä koe- ja suunnittelupainoja

Suurin osa alle 6 metrin veneistä 
on tehty kelluviksi vedellä täy-
tettynä, jolloin niille sallitaan 

alempi varalaita eikä kannen tiivey-
delle ja tyhjenemisellekään ole tällöin 
kovin tiukkoja vaatimuksia. Tällaisen 
konseptin turvin päästään aina suun-
nitteluluokkaan C asti, joka vastaa 
ajoa noin 14 m/s tuulessa täydellä 
kuormalla suurimpien yksittäisten 
aaltojen ollessa jo lähes neljä metri-
siä. Vakavuusstandardin kaunis ajatus 
on, että täyttyessään vedellä vene on 
vielä riittävän turvallinen näissä olo-
suhteissa, ainakin siihen asti kunnes 
pelastajat saapuvat paikalle. 
 Vakavuus- ja kelluvuuskokeet 
tulevat monelle jo markkinoilla ole-
valle veneelle lähiaikoina eteen, sillä 
18.1.2017 uuden huvivenedirektiivin 
astuessa voimaan on kaikkien mark-
kinoilla olevien veneiden EU:ssa täy-
tettävä voimassa olevan harmonisoi-
dun standardin vaatimukset uusine 
koepainoineen ja muine vaatimuksi-
neen.

Vettä veneeseen…
Auki kirjoitettuna Kelluvuus vedel-
lä täytettynä tarkoittaa, että veneen 
kaikki tilat kellukkeita lukuun otta-
matta täyttyvät vedellä, kun veneessä 
on täysi kuormitus päällä painavim-
malla koneella varustettuna. Ihmiset 
voivat veneessä olla paikoillaan kuin 
paljussa, ilman että vene uppoaa tai 

keikahtaa nurin. Lisäksi ehtona on, 
että yksin liikkeellä ollut henkilö voi 
veneestä pudottuaan kiivetä takai-
sin vedellä täyttyneeseen veneeseen 
ilman, että vene kaatuu. Henkilön 
pitää myös pystyä tämän jälkeen tyh-
jentämään vene vedestä. Edellä kuva-
tut tilanteet on kirjoitettu vakavuus-
standardin testeihin insinöörimäiseen 
muotoon ja niissä käytetään standar-
din mukaisia koepainoja ja sijainteja, 
jotka vaihtelevat tilanteesta toiseen. 

Perätuuppareiden  
painonhallintaa
Yleensä ihmetystä herättävät pe-
rämoottorille määritetyt standardi-

painot (hallintalaitteineen ja nestei-
neen), jotka usein ovat huomattavasti 
suurempia kuin markkinoilla olevien 
voimanlähteiden kuivapainot (tauluk-
ko alla).
 Uudessa vakavuusstandardissa 
ISO 12217:2013 on joihinkin teho-
luokkiin tullut reippaasti lisää painoa. 
Esimerkiksi 20-, 30- ja 50-hevosvoi-
maiset perämoottorit ovat ”lihonneet” 
yli 40 kg ja viisihevosvoimainenkin 
lähes 20 kiloa. Venesuunnittelijan 
onkin muistettava käyttää riittävän 
kellukemäärän arvioinnissa uuden 
standardin koepainoja, sillä erot to-
dellisiin moottoripainoihin ja vuoden 
2001 standardiin ovat paikoin lähes 

Siltoja kelluvuuskokeiden 
sudenkuoppiin
Vakavuusstandardi on muut-
tunut vuosien mittaan, mutta 
Arkhimedeen laki on ja pysyy 
samana. Seuraavassa pereh-
dytään siihen, miten veneen 
kelluvuuden sudenkuopat 
vältetään voimassa olevan 
standardin valossa jo suunnit-
teluvaiheessa.

Teksti: Mikko Isomeri
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esim. perämoottori tai kaiteet. Ne vaa-
tivat kuitenkin painonsa verran tila-
vuutta kelluakseen, koska eivät itse 
tuota nostetta (1 litra/1 kilo):

 On tärkeätä jättää riittävästi reser-
viä kelluketilavuuteen. Tällä saavute-
taan riittävästi varalaitaa ja oikaisevaa 
momenttia niin pitkittäis- kuin poikit-
taissuunnassakin. Alla esimerkki: 
 

Lopuksi tarkistetaan, että veneen pai-
nopiste kyseisessä kuormituksessa on 
samalla pystylinjalla kuin veneen kel-
lukkeineen syrjäyttämän tilavuuden 
keskipiste. Tällöin vene kelluu suoras-
sa. Tarkista myös laitakuormatilanne 
samaan tapaan. Oikealla on esimerkki 
pituussuuntaisen painopisteen mää-
rityksestä. Samalla periaatteella voi 
laskea painopisteen sijainnin joka 
suuntaan (X,Y,Z) samoin kuin tila-
vuuksienkin keskipisteen. Suunnitte-
luohjelmilla tämä on helpompaa, kun-
han huolehtii, että rakennepaksuudet 
ja painot on oikein mallinnettu, jotta 
syrjäytyvä vesimäärä on oikea.

Nähdään kellutusaltaalla!

Materiaali Tiheys Kelluketarve

painoon nähden %

litraa / 100 kg

Lujitemuovi 1500 33,3 % 33,3 

Alumiini 2700 63,0 % 63,0 

Teräs 7800 88 % 88,0

Varusteet 2000 50 % 50,0

Osa paino   * X = MX

Runko 550 2 1100

Moottori 161 -0,2 -32,2

henkilöt 140 2,5 350

akku 12 1,5 18

varusteet 40 3 120

tot. 903 - 1555,8

painopiste X = 1555,8/903 1,72 m

kaksinkertaiset. Akkuja ja varusteita-
kaan ei pidä unohtaa.
 Henkilöiden painot kelluvuusko-
keissa riippuvat suunnitteluluokasta 
ja henkilöluvusta vaihdellen 25–35 
kg välillä 3-6 henkilön veneissä. Suun-
nitteluvaiheessa on turvallista valita 
henkilön painoksi vähintään 35 kg. 
 Veneen tulee kestää vedellä täyt-
tyneenä tapauksesta riippuen 20–40 
kg laitapaino ilman, että vene kaatuu. 
Tämä tarkoittaa, että kallistuksen 
puolella on vielä nosteen aiheutta-
vaa momenttia jäljellä (eli tilavuutta 
vedenpinnan yläpuolella), kun ve-
neeseen lisätään kyseinen kallistava 
momentti.

Arkhimedes määrää  
kellukkeet
Arkhimedeen lain mukaan kappaleen 
paino on yhtä suuri kuin sen syrjäyt-
tämän nestemäärän tilavuuden paino. 
Suunnittelijan tehtäväksi jää painolas-
kelman tekeminen ja veneen vedellä 
täytettynä syrjäyttämän tilavuuden 
arviointi standardin mukaisessa kuor-
mituksessa. Veneen syrjäyttämän ti-
lavuuden keskipiste ajautuu aina va-
paassa kellutuksessa samaan pystylin-
jaan kappaleen painopisteen kanssa ja 
syrjäytetyn vesimäärän paino vastaa 
aina siinä kelluvan kappaleen massaa 
(paitsi jos vene uppoaa).
 Kellukkeiden sijoittelulla on suuri 
merkitys veneen kellumisasentoon ja 
varsinkin sen vakavuuteen, kun lai-
dalle lisätään sisään kiipeävän henki-
lön paino. Kellukkeiden sijoittaminen 
turkin alapuolelle aiheuttaa sen, että 
vene täyttyessään vedellä pyrkii kel-
lahtamaan nurin, samaan tapaan kuin 
styroksipalan päällä tasapainoileva 
uimari. Suositeltavaa onkin sijoittaa 
kellukkeet pääosin mahdollisimman 
laidalle. 
 Tarvittavan kellukemäärän voi 
arvioida, kun tiedetään vedenalaisen 
kappaleen tiheys ja paino. Veden ylä-
puolella tiheydellä ei ole merkitystä, 

Osa Paino Kellukemäärä min. Kellukesijainti

Alumiinirunko 250 156 Sisäkuorilaidat

Lujitemuovikansi 300 100 Sisäkuorilaidat

Perämoottori 70 hv 161 161 Peränurkat

Akku 12 12 Laidoilla

4 henkilöä 4 * 35  140 Laidoilla ja keulassa

Varusteet 40 20 Laidoilla

Painoa kellutuskokeessa 903 kg, tarvittava kellukemäärä 589 litraa + reservi  
10 % = 648 litraa. 

Finnboatin kuormitussuosituslautakunta tekemässä 
veneenkellutuskoetta 70-luvulla, mukana myös yhdistyksen 
toimitusjohtaja Pentti O. Heimolainen.
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Verkkokauppaan liittyvä 
luottamuspula
Euroopan komission mukaan ainoas-
taan 12 prosenttia eurooppalaisista 
verkkokäyttäjistä suhtautuu täysin 
luottavaisesti verkossa tapahtuviin 
ostoihin. Esimerkiksi henkilötieto-
jen luovuttamiseen koetaan liittyvän 
riskejä, jotka vähentävät halukkuut-
ta ostaa verkossa. Riskinä on, että 
verkkokaupan helppouteen, kilpai-
lukykyisiin hintoihin ja laajaan tuo-
tevalikoimaan liittyvä potentiaali jää 
hyödyntämättä, jos palvelu ei muu-
ten herätä käyttäjissään luottamusta. 
Tietosuojavelvoitteiden asianmukai-
nen hoitaminen sekä tietosuojaan ja 
henkilötietoihin liittyvistä asioista 
avoimesti tiedottaminen on helppo 
tapa lisätä asiakkaiden luottamusta 
palveluun.

Verkkokauppias vastuussa 
henkilötietojen käsittelystä
Verkkokauppapalveluissa rekisterin-
pitäjänä toimii verkkokaupasta vas-
taava yritys. Tämän on toimittava 
tiettyjen lakisääteisten periaatteiden 
ja sääntöjen mukaisesti. 
 Keskeisimpiä periaatteita tieto-
suojasääntelyssä on rekisterinpitäjän 
suunnitteluvelvollisuus. Tähän vel-
vollisuuteen sisältyy ajatus siitä, että 
yrityksen käsittelemillä henkilötie-
doilla on oltava aina selkeä elinkaari. 
Yrityksen tulee määrittää, mikä on 
se peruste, jonka nojalla yrityksellä 
on ylipäätään oikeus käsitellä tietty-
jä henkilötietoja ja toisaalta milloin 
ja miten henkilötiedot lopulta pois-
tetaan tai anonymisoidaan. Samoin 
yrityksen tulee miettiä, miten se 
huolehtii mm. rekisteröityjen henki-

löiden informoinnista, tarvittavista 
suostumuksista, tietoturva-asioiden 
hoitamisesta ja tietojen lainmukaises-
ta siirtämisestä.
 Euroopassa on keskusteltu EU:n 
uudesta tietosuoja-asetuksesta pit-
kään. Alkuperäinen ehdotus asetuk-
sesta liikevaihtoon perustuvine sakko-
mekanismeineen annettiin jo vuoden 
2012 alussa. Uusi asetus tarkentaa 
rekisterinpitäjän suunnitteluvastuuta 
huomattavasti. Sen mukaan yritysten 
tulee pystyä osoittamaan, että ne ovat 
toteuttaneet tehokkaita toimenpiteitä 
tietosuojan ja tietoturvan varmistami-
seksi (”accountability”). Tilivelvolli-
suus edellyttää, että yritys dokumen-
toi ja auditoi säännöllisesti henkilötie-
toja koskevat toimintatapansa.
 Toisaalta, johdonmukainen suun-
nittelu varmistaa myös sen, että hen-

Tietosuoja osana  
menestyvää verkkokauppaa
Verkkokaupan merkitys ja volyymi ovat kasvaneet huomattavasti 
viime vuosina. Internetin kautta tapahtuvan kaupankäynnin yleis-
tyessä myös verkkokaupassa käsiteltävien henkilötietojen määrä 
on kasvanut. Tämä asettaa samalla omat haasteensa sekä verk-
kokauppiaille että voimassaolevalle tietosuojasääntelylle.

Teksti: Hannu Järvinen ja Lauri Leppänen
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kilötietojen lainmukaiset hyödyntä-
miskeinot ovat yrityksen käytettä-
vissä. Jos henkilötietoja on tarkoitus 
käyttää esimerkiksi sähköiseen suora-
markkinointiin, tulee yrityksen huo-
lehtia mm. siitä, että käyttäjä on ollut 
tietoinen kyseisestä henkilötietojen 
käyttötarkoituksesta henkilötietoja 
kerättäessä ja että markkinointiin on 
saatu asianmukainen suostumus.

Evästeet
Ostotapahtumien ohella kertyy verk-
kokauppiaalle usein käyttäjäkohtaisia 
tietoja myös ns. evästeiden välityk-
sellä. Verkkokauppiaan onkin huo-
mioitava myös evästeisiin liittyvät 
lakisääteiset informointivelvoitteet ja 
suostumusedellytykset.
 Evästeet toimivat eräänlaisena 
internetin muistina ja ohjaavat inter-
net -selaimen ja -palvelimen välistä 
yhteydenpitoa. Evästeiden avulla on 
mahdollista tallettaa tietoa esimer-
kiksi käyttäjän selaamista tuotteista, 

jotta sivu muistaisi käyttäjän hänen 
tullessaan sivulle seuraavan kerran. 
Monet sähköiset palvelut edellyttävät 
evästeiden käyttöä. Ilman evästeiden 
käyttöä esimerkiksi verkkokaupan 
ostoskori ei tunnista sitä, mitä koriin 
on laitettu. Evästeet ovat keskeisessä 
roolissa myös esimerkiksi käyttäyty-
miseen perustuvan verkkomainonnan 
toteuttamisessa.

Tietosuoja kilpailuetuna
Tietosuoja-asioista huolehtiminen ei 
ole ainoastaan osa yrityksen riskien-
hallintaa. Tietosuoja-asiat tulisi näh-
dä yrityksen kilpailuetuna ja osana 
asiakassuhteen hoitamista. Jos yritys 
on suunnitellut prosessinsa oikein 
ja viestii tästä myös läpinäkyvästi, 
yritys erottuu edukseen ja parantaa 
asiakkaiden luottamusta yritykseen. 
Kuluttajat ovat entistä tietoisempia oi-
keuksistaan ja reagoivat herkästi esi-
merkiksi ilman suostumusta lähetet-

Oikea rahoitus oikeaan tilanteeseen
Asiakkaan suunnitelmat on tehty toteutettaviksi, olivatpa ne sitten 
suuria tai pieniä. 

Myyjänä teet toiveista totta tarjoamalla asiakkaillesi joustavan ja juuri 
hänen tarpeisiinsa parhaiten sopivan rahoituspalvelun: 

A1-rahoituksen, Joustorahoituksen tai TUOHI MasterCard -tililuoton.

Lisätietoja saat Nordea Rahoituksesta, Jani Vauhkoselta, 
puh. 040 755 7000 tai jani.vauhkonen@nordea.com.

tyyn sähköiseen suoramarkkinointi-
viestintään. Tyytyväinen ja luottavai-
nen asiakas palaa todennäköisemmin 
hyväksi kokemaansa verkkokauppaan 
osoittaen asiakasuskollisuutta, jonka 
rakentuminen on keskeinen osa me-
nestyvän verkkokaupan reseptiä.
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UUTISIA

TOLKKISTEN TELAKKA
Hopeasalmen telakka Oy on ostanut K. 
Hartwall Trading Oy:ltä Tolkkisissa sijait-
sevan telakan, joka on toiminut nimellä 
Porvoon Venetelakka. Uusi omistaja ottaa 
telakan haltuunsa 30.6.2015 ja jatkaa toi-
mintaa nimellä Tolkkisten telakka. Telakan 
henkilökunta siirtyy vanhoina työntekijöinä 
uuden omistajan palvelukseen. Hopeasal-
men telakka aikoo panostaa toiminnan 
kehittämiseen Tolkkisissa ja tarjoaa kat-
tavasti kaikki palvelut, joita veneilijä tarvit-
see: säilytystilaa lämpimässä tai kylmässä 
hallissa, huollot, korjaukset, asennukset 
sekä täysimittaiset saneeraukset ja kun-
nostukset. Nostokapasiteettia on peräti 
60 tonnia ja hallien vapaa korkeus on 11 
metriä, joten yritys pystyy palvelemaan 
myös isojen veneiden omistajia.
 Tolkkisten telakan lisäksi yhtiöryhmään 
kuuluvat Emäsalossa toimiva Emsalö Båt-
upplag sekä Helsingin Mustikkamaalla si-
jaitseva Hopeasalmen telakka. Telakoilla 
on hoidossa yhteensä n. 400 venettä, ja 
ne työllistävät kokoaikaisesti yhteensä 18 
venealan ammattilaista.

TERRA PATRIS FINN- 
MARININ PÄÄOMISTAJAKSI
Monialayhtiö Terra Patris Oy on hankkinut 
omistukseensa 60 prosenttia Oy Finn-Ma-
rin Ltd:n osakekannasta. Finn-Marinin aikai-
semmat omistajat Osmo Roukala ja Jarmo 
Kinnunen jatkavat yhtiön vähemmistöosak-
kaina sekä Finn-Marinin toimivassa johdos-
sa. Finn-Marinin toimitusjohtajan Osmo 
Roukalan mukaan yrityskaupan taustalla on 

venealan rakennemuutos. Yrityskaupalla 
on haettu leveämpiä hartioita Finn-Marinin 
kasvuun ja kansainvälistymiseen. Yritys ke-
hittää mallistoja voimakkaasti ja meneillään 
on useita isoja projekteja. Niihin liittyen yri-
tykseen syntyy jo ensi kaudelle vähintään 
20 uutta työpaikkaa Kokkolan alueelle ny-
kyisten noin 120 työpaikan lisäksi.
 Tampereella pääpaikkaansa pitävän 
Tetra Patris Groupin liikevaihto on noin 
60 miljoonaa euroa. Groupiin kuuluvat en-
tuudestaan muun muassa Maaselän Kone 
Haapajärveltä sekä venealaa edustava Se-
liö Boats Oy. 
 

MACHIMP RAKENSI  
LISÄÄ TILAA

Machimp on myynyt käytettyjä veneitä jo 
lähes 25 vuoden ajan. Vuodesta 1996 al-
kaen venevarikko on sijainnut Maskussa, 

Turun ja Raision naapurissa. Yrityksellä on 
ennestään kolme 600 neliön lämmintä hal-
lia sekä yksi 400 neliön kylmä halli. Nyt yri-
tys on rakentanut uuden 500 neliön kylmän 
hallin ja näin yli tuplannut kylmien neliöiden 
määrän. Parannusta aiempaan on myös 
se, että sisään uuteen halliin saadaan reilut 
6 m korkeita veneitä, kun aiempiin halleihin 
saatiin sisään maksimissaan 4-5 m korkei-
ta veneitä. Tällä uudella hallilla saadaan niin 
sanotusti ”piha tyhjäksi”, eikä asiakkaiden 
tarvitse talvisin kahlata lumessa tutustu-
essaan veneisiin. Varikolla on asuttavia 
veneitä myynnissä tällä hetkellä noin 100 
kpl, joista noin puolet on yrityksen omia ja 
toinen puoli on myyntitiliveneitä.

REVENIO MÖI  
RIB-ERIKOISVENE- 
LIIKETOIMINTANSA

Revenio Group Oyj möi 26.2. allekirjoite-
tulla sopimuksella lopetettuihin liiketoimin-
toihinsa luokitellun, Teknologia ja Palvelut 
-segmentin RIB-erikoisveneliiketoimintaa 
edustaneen Boomeranger Boats Oy:n 
koko osakekannan International Golden 
Groupille, jonka kotipaikkana on Abu Dha-
bi, Yhdistyneet Arabiemiirikunnat. Stra-
tegiansa mukaisesti Revenio keskittyy 
terveysteknologiaan ja ydinliiketoimintaan 
kuulumattoman yhtiön myynti tukee tätä 
strategiaa. Osapuolet ovat sopineet, ettei 
kauppahintaa julkaista. Lopetettuihin liike-
toimintoihin vuoden 2014 lopulla siirretyn 
Boomeranger Boats Oyj:n myynnillä ei ole 
vaikutuksia Revenio Group Oyj:n tulokseen. 
Kaupalla on arviolta noin 3 miljoonan euron 
konsernin kassavaroja vahvistava vaikutus. 
Boomeranger Boats Oy:n toimitusjohtaja-
na jatkaa Riku Lamppu, joka on johtanut yh-
tiötä syyskuusta 2014 alkaen. Boomeran-
ger Boats Oy:n koko henkilökunta siirtyy 
yrityskaupan myötä vanhoina työntekijöinä 
uuden omistajan palvelukseen. Nyt toteu-
tettu yrityskauppa liittyy joulukuussa 2014 
tiedotettuun, kahden vaativiin olosuhteisiin 
suunnitellut RIB-erikoisveneen tilaukseen. 
Näiden veneiden toimitus tapahtuu marras-
kuuhun 2015 mennessä.

Kuvassa Finn-Marinin toimitusjohtaja Osmo 
Roukala (vas.), Terra Patriksen toimitusjoh-
taja Matti Piela, Terra Patriksen hallituksen 
puheenjohtaja Jari Löfroos sekä Finn-Mari-
nin vientijohtaja Jarmo Kinnunen.
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AKKUVARAAJASARJA  
PIENEMPIIN  

JÄRJESTELMIIN

Mastervolt tuo markkinoille uuden sarjan 
täysin vesitiiviitä akkuvaraajia – kaksi kan-
nettavaa ja kaksi kiinteästi asennettavaa 
mallia. Täysin vesitiiviit kiinteästi asennet-
tavat mallit ovat täysin suljettuja ja epok-
siin valettuja. EasyCharge–varaajat ovat 
IP68–suojausluokan mukaan rakennettuja 
ja täyttävät helposti globaalit CE, CEC, 
CSA ja ABYC –standardit. Latausulostu-
lot ovat täysin eristettyjä ja ne voidaan 
kytkeä sarjaan, jos halutaan ladata 24V–
akustoja. Kytkemällä ne rinnan saadaan 
12V–järjestelmään korkeampi latausvirta. 
Mastervoltin EasyCharge–akkuvaraajat 
ovat tehokkaita ja erittäin helppokäyttöisiä 
ja ne on suunniteltu vaativiin toimintaym-
päristöihin. Ne on myös testattu suolan, 
iskujen ja tärinän suhteen. Tällä hetkellä 
mallistossa on kiinteästi asennettavia mal-
leja kaksi, 6A yhdellä ulostulolla varustettu 
ja suurempi 10A-malli jossa on kaksi ulos-
tuloa. Liikkeellä oleville ihmisille tarkoitetut 

EasyCharge Portable –akkuvaraajat ovat 
erittäin kestäviä ja niitä voidaan käyttää 
veneissä, autoissa, moottoripyörissä ja 
asuntoautoissa. 

VELEIRO OY:N SIJAISVENE 
Vakuutusyhtiöiden auktorisoituna korjaa-
monakin tunnettu kotkalainen Veleiro Oy 
tuo kaudelle 2015 purjeveneasiakkailleen 
sijaisvenepalvelun. Usein karilleajovahingot 
ajoittuvat juuri loman alkuun ja karilleajon 
jälkeiset korjaustyöt vievät monesti viikko-
ja vaurioiden laajuudesta riippuen. Veleiro 
Oy tarjoaa mahdollisuuden jatkaa lomaa 
Rondo 33.2–veneellä. Vene on varusteltu 
siten, että asiakkaan ei tarvitse siirtää ve-
neeseen muuta kuin henkilökohtaiset tava-
rat ja lomaeväät. Näin loma voi jatkua ka-
rilleajosta huolimatta lähes keskeytyksettä.
Rondo 33.2 on Veleiro Oy:n valmistama 
cruising/racing vene. Vene on valmistu-
nut vuonna 1998 ja se päivitetään kaikilta 
osin talven 2014–2015 aikana. Veneeseen 
asennetaan mm. uusi Volvo Penta -mootto-
ri ja B&G:n uusin purjevene-elektroniikka. 
Myös kaikki veneen pinnat tullaan käsitte-
lemään. Veneen varustelua ja päivitystä voi 
seurata Veleiro Oy:n facebook-sivuilta.

MESSUJEN VENEET 
Vene 15 Båt -messulla julkistettiin keskiviik-
kona 11.2.2015 klo 12 Messujen veneet. 
Messujen purjevene on Arcona 380Z, Mes-
sujen avomoottorivene Bella 600 BR, Mes-
sujen retkimoottorivene Finnmaster T7 ja 
Messujen matkamoottorivene Galeon 300 
Fly. Messujen moottori- ja purjevenetunnus-
tukset jaettiin nyt 17. kerran.  
 Venevalinnoissa raati kiinnitti erityisesti 
huomiota siihen, miten hyvin vene vastaa 
käyttötarkoitustaan. Valinnassa korostuvat 
veneen design, rakenne ja tilankäyttö, toi-
mivuus ja ergonomia, hinta-laatuvaikutelma 
sekä uutuusarvo.

 Messujen purjevene 2015 on Arcona 
380Z. Se sai erityiskiitosta edistykselli-
sestä tekniikasta ja ekologisuudesta. Ve-
neessä on suomalainen Oceanvolt sähkö-
moottori ja voimantuottojärjestelmä, jolla 
tuotetaan sähköä veneen omiin tarpeisiin. 
Arcona on hyvin viimeistelty laatuvene, jo-
ka vie omalta osaltaan purjeveneiden kehi-
tystä eteenpäin ekologisempaan suuntaan. 
Messujen avomoottoriveneeksi 2015 valit-
tiin Bella 600 BR. Vene on sopusuhtainen ja 
siinä on paljon käytännöllisiä yksityiskohtia. 
Veneen muotokieli, design ja värimaailma 
ovat puhuttelevia ja kokonaisuus uudenma-
kuinen ja raikas. Bellassa on kohtuullinen 
tehontarve, se on erittäin monikäyttöinen 
ja nuorekas uudenlainen laatuvene.   
 Messujen retkimoottorivene 2015 on 

Arcona 380Z

Bella 600 BR

Finnmaster T7

Galeon 300 Fly
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UUTISIA

VENENÄYTTELYJÄ 2015
Ajankohta Kaupunki Maa Nimi
18.-22.3.2015 Oslo Norja Sjöen for Alle
20.-22.3.2015 Tallinna Viro Meremess
26.-31.3.2015 Rio Brasilia Rio Boat Show
8.-12.4.2015 Lissabon Portugali Nauticampo - Lisbon Boat Show
9.-12.4.2015 Shanghai Kiina China International Boat Show
9.-12.4.2015 Oakland USA Strictly Sail Pacific
10.-12.4.2015 Venetsia Italia Festival del Mare
10.-12.4.2015 Kuopio Suomi Kallavesj´
15.-19.4.2015 Split Kroatia Croatia Boat Show
28.4-4.5.2015 Guangzhou Kiina Boat China & Water Sports Expo
30.4-4.5.2015 Palma de Mallorca Espanja International Palma Boat Show
6.-10.5.2015 Istanbul Turkki Istanbul Boat Show
6.-10.5.2015 Portorose Slovenia Internautica
13.-17.5.2015 Beirut Libanon Beirut Boat Show
14.-17.5.2015 Auckland Uusi-Seelanti Hutchwilco New Zealand Boat Show
14.-17.5.2015 Oulu Suomi Pohjois-Suomen Erämessut
21.-24.5.2015 Sanctuary Cove Australia Sanctuary Cove International Boat Show
22.-24.5.2015 Tukholma Ruotsi Skärgårdsmässan
22.-24.5.2015 Naantali Suomi Naantalin Venemessut
28.-31.5.2015 Pietari Venäjä Baltic Marine Festival
28.-31.5.2015 Goyang Korean Tasavalta Korea International Boat Show
29.-31.5.2015 Neustadt Saksa Hanseboot Ancora Boat Show
12.-15.6.2015 Melbourne Australia Melbourne Boat Show
18.-21.6.2015 San Diego USA San Diego Yacht & Boat Show
25.-28.6.2015 Adelaide Australia Adelaide Boat Show
30.7-3.8.2015 Sydney Australia Sydney International Boat Show
20.-23.8.2015 Helsinki Suomi Helsingin Uiva Venenäyttely UIVA-FLYTANDE
21.-23.8.2015 Orust Ruotsi Öppna Varv på Orust
28.-30.8.2015 Tukholma Ruotsi Allt på Sjön
1.-6.9.2015 Amsterdam Alankomaat Hiswa In-Water Boat Show
3.-6.9.2015 Oslo Norja Båter i Sjöen
8.-13.9.2015 Cannes Ranska Festival International de la Plaisance
11.-20.9.2015 Southampton Iso-Britannia Southampton International Boat Show
15.-17.9.2015 Kentucky USA IBEX
16.-21.9.2015 La Rochelle Ranska Grand Pavois de la Rochelle
17.-20.9.2015 Newport USA Newport International Boat Show
19.-27.9.2015 Friedrichshafen Saksa Interboot-International Watersports Exhibition
19.-20.9.2015 Kokkola Suomi Kokkolan kalamarkkinat ja venemyyntinäyttely
23.-26.9.2015 Monaco Ranska Monaco Yacht Show
24.-27.9.2015 Auckland Uusi-Seelanti Auckland On Water Boat Show
24.-27.9.2015 Norwalk USA Norwalk International In-Water Boat Show
30.9-5.10.2015 Genova Italia Genova International Boat Show
1.-4.10.2015 Atlantic City USA Atlantic City In-Water Power Boat Show
8.-12.10.2015 Annapolis USA United States Sailboat Show
9.-11.10.2015 Kapkaupunki Etelä-Afrikka Cape Town International Boat Show
9.-11.10.2015 Mandurah Australia Club Marine Mandurah Boat Show

Finnmaster T7. Veneen design on näyttä-
vän tyylikäs ja vaikuttava. Finnmasterissa 
on omassa luokassaan kookas avotila se-
kä tilava kajuutta. Se on ilmeeltään uuden-
lainen  ja laadukkaasti rakennettu. 
 Messujen matkamoottorivene 2015 
tunnustuksen sai Galeon 300 Fly. Se tuo 
nykyaikaisen ja raikkaan näkemyksen 
yläohjaamollisesta flybridge-veneestä alle 
kymmenen metrin kokoluokkaan. Erityistä 
kiitosta vene sai leveistä sivukansistaan 
sekä tilavista makuukajuutoistaan. Lisäksi 
Galeonin hinta-laatusuhde on poikkeuksel-
lisen houkutteleva.
 Messujen moottori- ja purjevene -tun-
nustuksilla halutaan viedä venealaa eteen-
päin ja antaa venealan toimijoille tunnus-
tusta onnistuneesta tuotekehityksestä. 
Raatiin kuuluivat VTT:n tuotepäällikkö Max 
Johansson, Vene-lehden edustajina toi-
mittajat Pasi Nuutinen ja Tuomo Kanerva, 
Kippari-lehden edustajana toimittaja Karel 
Kakko, Trafin ylitarkastaja Juhani Pappila, 
Venemestari-lehden päätoimittaja Jan Sjö-
lund sekä Frisk Bris -lehden päätoimittaja 
Kari Wilén.  

MARITIMIN UUTUUKSIA
Maritim esitteli useita uutuuksia helmikuun 
venemessuilla. Tässä muutamia poiminto-
ja:
Pacific Aerials –antennit
Pacific Aerials on yksi maailman johtavista 
VHF- ja UHF-antennien suunnittelijoista ja 
valmistajista. Pacific Aerialsin innovaatio 
on antennien pikakiinnitys jalkaan ilman 
hankalia johtoja.
Crewsaver-pelastusliivit ja –lautat
Ensimmäiset 3D-teknologialla suunnitellut 
pelastusliivit, jotka nostavat käyttömu-
kavuuden uudelle tasolle. Muotoilu takaa 
käyttäjälleen täydellisen liikkuvuuden kai-
kissa olosuhteissa. Liivi on turvallinen, tyy-
likäs, käytännöllinen ja helposti puettava.
Crewsaver ISO OCEAN -pelastuslautat 
ovat alemman hintaluokan korkealaatuisia 
pelastuslauttoja. Kovakuorisissa lautoissa 
on innovatiivinen kuoren muotoilu kahvoil-
la liikuttelun helpottamiseksi. Lautoissa on 
ISO 9650-1 -hyväksyntä ja kolmen vuoden 
huoltoväli.

FeldtenMarine Nano Ectract –veneen-
hoitosarja
Uusi Nano-veneenhoitosarja veneilyyn yli 
125 vuoden kokemuksella ja asiantunte-
muksella. FeldtenMarine on laajentanut 
menestyksekästä osaamistaan veneteol-
lisuuteen käyttäen tuotteissaan innovatii-
vista Nano-teknologiaa ja korkealaatuisia 
materiaaleja. 
Webasto-lämmittimet
Maritimin valikoimassa nyt myös Webasto-
venelämmittimet. Monipuoliset sovellus-
mahdollisuudet veneen sisätilojen läm-
mitykseen, pieni virran ja polttoaineen 
kulutus, käyttäjäystävälliset käyttölaitteet, 

portaaton automaattinen tehonsäätö ja hil-
jainen käyntiääni.
Nautical-venemaalit
Täydellinen, kompakti valikoima laadukkai-
ta venemaaleja kilpailukykyiseen hintaan. 
Akzo Nobel on tuonut markkinoille uuden 
venemaalisarjan, josta löytyvät laadukkaat 
pintamaalit, lakka, primerit ja kaikille mate-
riaaleille sopiva eliönestomaali.
Cobra VHF-puhelimet
Cobra Elctronics on erikoistunut VHF-
puhelimiin ja navigointiratkaisuihin. Mallis-
to kattaa niin kiinteästi asennettavat kuin 
kannettavat VHF-puhelinratkaisut. Innovatii-
visen ”takaisinkelaus”-toiminnon avulla tois-
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Catani Huhtala

tat uudelleen viestin, joka jäi kuulematta.
Navisafe-valot
Navisafe valot edustavat erittäin inno-
vatiivisia kulku- ja taskulamppuja, joiden 
käyttövoimana on paristot. Valot on kehi-
tetty erityisesti kaikkiin vesikulkuneuvoihin, 
joissa ei ole saatavilla 12V- järjestelmää. 
Mallistosta löytyvät hyväksytyt kulkuvalot 
esim. kanootteihin, jolliin ja pieniin mootto-
riveneisiin. Navisafe työ- ja taskuvalot ovat 
vesitiiviitä ja pienikokoisia valaisimia, jotka 
on suunniteltu erityisesti veneilykäyttöön.
Keelshield-kölisuojat ja Skegshield-
eväsuojat
GatorGuardsin Keelshield-kölisuojat ja 
Skegshield-eväsuojat suojaavat venettä 
tehokkaasti. Ne auttavat säilyttämään ve-
neen arvon ja ehkäisevät kalliita korjauksia.

ALLT FÖR SJÖN –MESSUT 
TUKHOLMASSA

Tukholman venemessut järjestettiin mel-
kein heti Helsingin näyttelyn jälkeen 27.2.-
8.3. ja mukana olivat myös suomalaiset 
– todella isolla panostuksella. Finnboatin 
jäsenyrityksille oli varattu messukeskuksen 
A-hallista 4000 m2 alue, jolla esiteltiin yh-
teensä 99 Suomessa valmistettua venettä. 
Osuutemme koko näyttelyn neliöistä oli siis 
lähes 18 % ja veneiden määrästä peräti 
25 %! Messujen laajuus oli sen järjestäjän 
mukaan noin 23 000 m2 ja veneitä koko 
näyttelyssä oli yhteensä 400 kpl. Purjeve-
neet loistivat Tukholmassa poissaolollaan, 
sillä paikalliset pursivalmistajat ja maahan-
tuojat olivat yhdessä päättäneet jäädä pois 
tapahtumasta. Outoa boikottipäätöstä voi 
vain ihmetellä – näyttelyvieraista iso osa 
on perinteisesti ollut nimenomaan purjeh-
tijoita ja Suomesta messuille on aina tultu 
juuri purjeveneitä katsomaan ja varmasti 
myös tekemään kauppoja. Käytävillä saat-
toikin pitkin viikkoa kuulla harmistuneita 
kommentteja siitä, ettei Tukholman näyt-
telyyn ole enää jatkossa mieltä tulla. Tar-
kistamattomien tietojen mukaan näyttelyyn 
tutustui yhteensä 87834 vierasta, mutta 
tässä kannattaa huomata, että messujen 
viimeisenä viikonloppuna oli messukeskuk-
sessa samanaikaisesti Vildmarksmässan, 
jonka kävijämäärä on arviolta noin 20 000 

henkilöä. Venemessujen oikea kävijämäärä 
lienee siis noin 68 000.

MESTARILLISTA  
MUKAUTUMISTA ERI  
KÄYTTÖTARPEISIIN

Kauden 2015 uutuus Faster 495 CX tuo 
Fasterille kokoluokkaansa täysin uudenlai-
sen veneen, jossa yhdistyvät erinomaiset 
ajo-ominaisuudet ja suojaisat tilat neljälle 
henkilölle. Veneen runko perustuu kehut-
tuun 495-runkoon, joka on nousulistatto-
muuden sekä korkean kölilistan ansiosta 
pehmeäkulkuinen ja hiljainen. Leveä ohja-
uspulpetti, jossa kuljettaja istuu keskellä, 
sekä kiinteä ovi antavat hyvän suojan mat-
kustajille ja tasapainoisen kulun myös yksin 
ajettaessa. Vene on Fastereille tuttuun ta-
paan erittäin hyvin vakiovarusteltu: vakiona 
mm. kaikukarttaplotteri Chrip-anturilla, hyd-
rauliohjaus, Trolling Control -uistelunopeu-
den säätö sekä Securmark-turvamerkintä.
Laajan lisävarustevalikoiman ja uniikin kiin-
nitysjärjestelmän ansiosta vene on lisäksi 
helposti muunneltavissa käyttäjän tarpei-
siin sopivaksi.

HENKILÖUUTISET
Konekeskon Yamarin-vienti vahvistui kah-
della henkilöllä. Huhtikuussa 2014 aloitti 
vientikoordinaattori Miia Huhtala. Hänen 
vastuualueellaan on mm. Yamarin-veneiden 
logistiikka, laskutus ja  myynnin seuranta. 
Aikaisemmin Miia on toiminut mm. BRP Fin-
landissa vastuullisissa ajo- ja lisävaruste-
myynnin tehtävissä sekä Lahden Autokori 
Oy:ssä linja-autojen myynnissä.
 Kesäkuussa 2014 Konekeskolla aloit-
tanut John Catani vastaa Skandinavian 
Yamarin-vientimyynnistä ja verkostonhoi-
dosta yhdessä maahantuojan kanssa. Hän 
on aikaisemmin työskennellyt mm. TG-Ma-
rinella venemyyntitehtävissä sekä Yamaha 
Center Vantaalla.
 Linex-Boat Oy:n myynti- ja tuotan-
toassistenttina on helmikuun puolivälissä 
Ann-Mari Stenvallin lähdettyä venealalta 
aloittanut Monica Källman.
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KANSAINVÄLINEN LEHDISTÖSEURANTA
JOULUKUU 2014 – HELMIKUU 2015

JÄSENISTÖSTÄ KIRJOITETTUJA ARTIKKELEITA

Liiton toimistoon tulee n. 90 venelehteä ympäri maailmaa ja niiden kirjoittelua suomalaisista tuotteista seura-

taan jatkuvasti. Oheisena on lueteltu vain laajemmat tuote-esittelyt sekä testit. Pienempiä uutisia on kotimai-

sista tuotteista kansainvälisessä lehdistössä huomattavasti runsaammin. Täydellinen luettelo on saatavissa 

liitosta. Kaikkia artikkelikopioita voit tilata Finnboatin toimistosta. Lehtiä säilytetään arkistossa yksi vuosi 

niiden ilmestymisvuoden jälkeen.

Lehti/Maa Nro Artikkeli Sivu
Vela/Italia 11/2014 Baltic 108, lyhyt esittely 28-29

Båtbranschen/Ruotsi 8/2014 haastettelu: Johan ja Robert Carpelan/Botnia Marin 20-21

Båtbranschen/Ruotsi 1/2015 uuden Modius-venemerkin esittely 20

Kapitan Klub/Venäjä 6/2014 Nord Star 30 Supersport, testi 108-111

Motor boat & Yachting/Venäjä 1/2015 Botnia Marin, yritysesittely 116-121

Finnboat Floating Show 2014 –tapahtumasta kirjoitettuja artikkeleita

Lehti/Maa Nro Artikkeli Sivu
Barcos a Motor & Yachting/Espanja 12/2014 testi: Yamarin 57/64/75 BR 18-21

Barcos a Vela & Yachting/Espanja 1-3/2015 testi: Nauticat 321 12-16

Náutica y Yates M@gazine/Espanja 17/2015 lyhyet esittelyt: Sargo 25/28 Explorer/36 Fly, Aquador 35 ST/30 ST, 

  Yamarin Cross 75 BR, Buster XXL, Faster 635 CC, Nord Star 26 Outboard/37 Patrol, 

  Nauticat 321, Targa 44 Aft Door, Flipper 880 ST, Finnmaster Pilot 8.0, 

  Grandezza 33 OC/40 Fly, Sailjet 40 18-24

PerfectBoat/Japani 2/2015 esittelyt: Sargo 36 Fly/28 Explorer/25, Aquador 35 ST, Flipper 880 ST, 

  Nauticat 321 Sport, Targa 44 Aft Door, Grandezza 40 Fly/33 OC/27 S, 

  Nord Star 37 Patrol Fly/26 Outboard, Finnmaster Pilot 8.0/T8, 

  Sailjet 40 36-46, 50-61, 64-71

vejo!3/Liettua 12/2014 testit: Finnmaster T8, Nauticat 321 36-43

Zagle + Jachty Motorowe/Puola 1/2015 lyhyt esittely: Sargo 28 Explorer 46

Neptune Yachting Moteur/Ranska 8/2014 yleisraportti ja esittelyt: Sargo 36 Fly, Finnmaster T8, Buster Magnum M5, 

  Faster 635 CC, Grandezza 40 Fly, Targa 44 Aft Door, Nord Star 26 OB, 

  Sailjet 40 64-80

Neptune Yachting Moteur/Ranska 10/2014 testi: Sargo 36 Fly 42-48

Neptune Yachting Moteur/Ranska 1/2015 Grandezza 40 Fly 54-60

Yachting Pleasure/Romania 66/2014 testit: Buster Magnum M5, Sailjet 40 44-48, 64-68
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Båtliv/Ruotsi 1/2015 testi: Buster Magnum M5 34-35

Båtnytt/Ruotsi 1/2015 testi: Buster Magnum M5 28-31

Vi Båtägare/Ruotsi 1/2015 testi: Buster Magnum M5 16-20

Vi Båtägare/Ruotsi 1/2015 vertailutesti: Yamarin Cross 57 ja Suvi 5700 34-37

Vi Båtägare/Ruotsi 2/2015 testi: Nord Star 37 Patrol Fly 35-38

Bootshandel/Saksa 1/2015 testi: Buster Magnum M5 36-41

Yacht/Tsekki 1/2015 testi: Grandezza 27 S 20-25

Yachting Revue/Tsekki 1/2015 lyhyt esittely: Yamarin Cross 75 BR 8

Yachting Revue/Tsekki 1/2015 testi: Targa 44 22-29

The World of Yachts & Boats/UK 1-2/2015 esittely: Yamarin

Finnboat Small Boats Floating Show 2013 –tapahtumasta kirjoitettuja artikkeleita

Lehti/Maa Nro Artikkeli Sivu
Zagle + Jachty Motorowe/Puola 1/2015 lyhyt esittely: Yamarin Cross 49 BR 47

Nauticat 321 Buster Magnum M5
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SVENSK RESUMÉ

De 73 000 besökarna på 
Helsingfors internatio-

nella båtmässa utgör ett 
ganska starkt bevis på att 
utställningsmedian fung-
erar, men framför allt på 
det att konsumenternas 
storligen efterlängtade 

köplust börjar vakna. Många företag som deltog i 
utställningen presterade i Helsingfors historiskt stora 
försäljningssiffror. Dock får vi vänta några veckor 
efter mässan för att kunna se hur länge denna för-
säljningstopp varar.
 Då detta skrivs pågår Stockholms båtmässa. 
Finland gör där sin näststörsta satsning någonsin. 
De drygt 100 båtarna och de blåvita färgerna är så 
synliga under utställningen att ingen besökare kan 
undgå att se dem. Också den lokala pressen noterade 
dem.
 Vår export till Sverige växte senaste år nästan  
10 % och budskapen därifrån detta år ger oss anled-
ning att tro, att denna trend fortsätter. Detsamma 
gäller Norge. Däremot har vi framför oss ett hårt ar-
bete för att på något sätt kunna ersätta den minskade 
exporten till Ryssland.
 Hurudana båtar säljer? Konsumenterna söker nytt 
och de söker produkter, vars design, ergonomi och 
allmänna användarupplevelsen representerar något 
avvikande från det man blivit van med. Detta gäller 
även s.k. bruksbåtar, som endast används till förflytt-
ning från ett ställe till ett annat. Vår följande utma-
ning består i att kunna informera konsumenterna om 
dessa nyheter. Konsumenternas sätt att söka efter 
information förändras radikalt snabbt. All informa-
tion blir elektronisk och ”socialiseras”, samlas i olika 
gemenskaper, kontrollgrupper.
 För att man skall hänga med i dessa svängar krävs 
ett modigt, nytt tankesätt, snabb reaktionsförmåga 
och framförallt kunnandet att använda denna media-
kanal. www.suomiveneilee.fi utgör ett bra exempel 
på hur man i ett forum samlar information för kon-
sumenten. Ifall något av våra medlemsföretag ännu 
inte matat in sin information i sin egen sektion, nu är 
det hög tid att göra det. Webbsidorna www.suomive-
neilee.fi kommer att utvecklas också för att omfatta 
levande bilder.
 Vår bransch konkurrerar starkt med andra fritids-
sysselsättningar om allt, som hänger ihop med kon-
sumentens investeringar. Det är på vårt eget ansvar 
att båtlivets andel av dessa investeringar växer.

L E D A R E N FÖRENINGSNYTT

MEDLEMSKÅREN
Förbundets föreningar har fått ett flertal nya medlemmar. Till Båtbran-
schens Industriförening har A-Laiturit Oy, SF-Lämmitin Oy och Ykköskai-
de Oy anslutit sig. Ny medlem i Båtbranschens Varvs- och serviceför-
ening är Boatex Oy. Mittaletku Oy har anslutit sig till Båtbranschens 
Komponentleverantörer och Targa Center Oy har som ett självständigt 
företag anslutit sig till Marinhandlarna. Rento Trading Oy:s medlemskap 
i Marinhandlarna har överflyttats till Lund Boats Finland Oy.

SERVICEDAGEN VÄLBESÖKT
Servicedagen, som arrangerades 9 februari i Helsingfors på uppdrag 
av Varvs- och serviceföreningen, hade totalt 120 besökare, mer än 
någonsin tidigare. Den Stora Servicedagen arrangerades nu för 14:e 
gången och nästa år firas således ett jubileum.

UIVA 15 FLYTANDE
Anmälningen till Helsingfors flytande båtutställning i augusti har öpp-
nats. Anmälningarna gör via nätet på webbplatsen www.uiva.fi och an-
mälningstiden går ut den 14 maj. Det gäller alltså att handla snabbt 
och placeringen inleds genast då anmälningstiden löpt ut.

HANNU ARAVIRTA PÅ VÅRMÖTET
Finnboats vårmöte arrangeras 1 april på hotel Rantapuisto i Nordsjö, 
Helsingfors. Utöver de stadgeenliga programpunkterna håller vältaliga 
Hannu Aravirta en framställning om tränarens olika roller och hur detta 
kan utnyttjas i affärslivet. Dessutom föreläser Tuomas Hiukkanen från 
Serverside Oy hur man navigerar i den sociala median. Komponent-
leverantörerna har en miniutställning och anmälan sker via Finnboats 
webbplats senast 20 mars.

BÅTBRANSCHENS ORGANISATIONER  
SAMARBETAR

Båtbranschens Centralförbund Finnboat rf, Segling och Båtliv i Fin-
land rf, Håll Skärgården Ren rf och Finlands Sjöräddningssällskap rf 
undertecknade 6.2.2015 ett samarbetsavtal. Samarbetet omfattar till 
en början informationshelheter, som berör viktiga inriktningar inom 
båtlivet, såsom befrämjandet av sjösäkerheten, båtlivet som helhet 
och båtfararnas miljömedvetenhet. Man arbetar också för att bättre 
föra fram båtklubbarnas och organisationernas verksamhet, och sköter 
båtlivets intressebevakning.

ÅRETS BÅTPRODUKT
Furuno 1st WATCH, som av Båtjournaisterna rf röstades till Årets Båt-
produkt, är den första trådlösa radarn i världen och den kan användas 
med en iPad eller iPhone. Radarn är lätt att ta 
i bruk; koppla den lätta radarantennen i båten, 
ladda ner applikationen från App Store och 
den trådlösa radarn är användningsklar. Im-
portör för Furuno 1st WATCH-radarn är Furuno 
Finland Oy.



Volvo V70 Classic alkaen: Autoveroton hinta 34 200 €, autovero 7 087,28 €, kokonaishinta 41 287,28 € + toimituskulut 600 €. Autoetu alkaen: vapaa 
815 €/kk, käyttöetu 635 €/kk. EU-yhd. 4,2–10,2 l/100 km, CO2 109–237 g/km. Huoltosopimus alkaen 45 €/kk (36 kk / 45 000 km). Huol-
toleasing alkaen 724 €/kk (48 kk / 80 000 km, Volvo Car Financial Services). Volvo Classic -mallisto: V70, XC70, S80. Tarkista Classic-mallien 
vakiovarustelu hinnastosta. Kuvan auto erikoisvarustein. 

Farmareiden ikoni on nyt parempi kuin koskaan. Tervetuloa koeajamaan odotettu Volvo V70 
Classic ja kokemaan sen juhlava varustelu, jossa on kaikki vakiona – huippuedulliseen hintaan.

VOLVOCARS.FI

Volvo V70 Classic - kaikki vakiona.

 VOLVO V70 CLASSIC ALK . 41 288 € . ETUSI JOPA 6 100 €.



HALUATKO ASIANTUNTIJAN LAUSUNNON VENEESI  
YLEISKUNNOSTA JA MERIKELPOISUUDESTA? 

Kartoitus sopii kaikentyyppisille veneille ja siitä annetaan kirjallinen  
raportti. Kartoitusta voi käyttää vaikka myynti- tai ostotilanteessa. 

Jos teetät kartoituksen vuosittain, saat vakuutusalennusta pääosalta  
vakuutusyhtiöitä. Kysy omalta yhtiöltäsi lisää.

Peruskartoitus sisältää:
• rungon ja rakenteiden tarkastus (säilytyspukki, pohja, kyljet, peräsin, sinkit, 

köli, kölisauma)
• kannen kunto ja tiiveys (kansi, heloitus, vanttiruuvit, kiinnityspisteet, luukut ja 

ikkunat)
• läpiviennit (raakaveden otto, pesuveden poisto)
• asennukset (kaidetolpat, vaijerit, kahvat, ohjaus, koneasennus, 

kaasuasennus, lämmityslaite, liesi, kölipultit)
• lain vaatimat varusteet
• veneen muut varusteet.

Tarvittaessa voidaan lisäksi konsultoida myös erityisasiantuntijoita mm. 
moottorin kunnosta. Kartoittajat ovat venealan ammattilaisia, jotka ovat käyneet 
kartoittajakurssin, jota täydennetään jatkuvalla lisäkoulutuksella.

Kysy edullista kartoitushintaa omalle veneellesi!

Katso hyväksyttyjen kartoittajien lista www.finnboat.fi

Veneiden
kuntokartoitus


