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Kuinka estää varkaudet?
Suojaa veneesi ja perämoottorisi

SUOJAA VAHINGON JA
VARKAUDEN VARALTA
Venevakuutusten turvallisuusmääräykset edellyttävät valvontaa, huolellista ja oikeaa kiinnitystä sekä lukitusta. Jos vene
on vesillä myöhäiseen syksyyn,
huolehdi kiinnityksestä tarkasti.
Syysmyrskyt kolhivat huolimattomasti sidottuja veneitä. Vuosittain
korvataan myrskyjen aiheuttamia
vahinkoja muutamia satoja tapauksia vuosittain.

LUKITSE TALVITELOILLE JÄTETTY VENE
HUOLELLISESTI
Lukitse vene tukevaan puuhun tai kiinteään
tankoon. Siirrä perämoottori talveksi pois veneestä. Vene on peitettävä huolellisesti, mutta välttääksesi homeen ja ummehtumisen, jätä
peitteisiin riittävä tuuletus. Nosta vene riittävän
tukeville pukeille, sillä maassa sitä ei tule säilyttää. Jos venettä säilytetään kuljetusalustalla,
niin lukitse perämoottori veneeseen, lukitse vene kuljetusalustaan ja lisäksi lukitse kuljetusalusta esim. vetopään lukolla.

OTA TALTEEN MOOTTORIN JA VENEEN
TUNNISTETIEDOT
Tarvitset tarkkoja tunnistetietoja, jos vene tai
moottori varastetaan. Tässä esitteessä on malli
tietojen kirjaamista varten. Lisäksi tunnistetietojen valokuvaaminen on suositeltavaa. Samalla kannattaa tarkistaa, että vesikulkuneuvon rekisteröintitodistuksessa on kaikki tiedot oikein.
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Veneen ja moottorin
tunnistaminen

VALMISTENUMEROT MERKEITTÄIN
Veneen valmistenumero sijaitsee rungossa, oikeassa takakulmassa. Numeroa kutsutaan
CIN-numeroksi (CIN-koodi) ja sen muoto on
määrätty huvivenedirektiivissä (2003/44/EY).
Ennen vuotta 1998 käytäntö on ollut kirjavaa.
Moottoreiden valmistenumeron kiinnityspaikat
on listattu tässä esitteessä.

HONDA
• Kirjainkoodi, jonka jälkeen
seitsemän numeroa, esim.
BBEJ-1104912
• Valmistenumero sijaitsee
”kipissä”

JOHNSON/EVINRUDE
• Yksi kirjain, jonka jälkeen
kahdeksan numeroa, esim.
B05307198
• Luetaan SER. No. –kohdasta
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MERCURY
• Numero, kirjain ja kuusi
numeroa, esim. 1C251018
• Valmistenumero sijaitsee tarrassa
moottorin ”kipissä”
• Vuodesta 1985 rakenne aina
sama

SUZUKI
• 10 tai 11 numeroa
• Valmistenumero sijaitsee
”kipissä”

TOHATSU
• Kahdeksan merkkiä, kaksi
viimeisintä kirjaimia
• Valmistenumero sijaitsee
moottorin ”kipissä” stanssattuna
• Isommissa moottoreissa numero
sijaitsee alakopassa (alumiini)

4 SUOJAA VENEESI JA PERÄMOOTTORISI

YAMAHA
• Koostuu numeroista ja kirjaimista
• Valmistenumero sijaitsee koneen
kiinnityskorvakkeesta
• Vanhoissa koneissa kilpi on
peltiä, uudemmissa on tarra

YANMAR
• Kirjaimia ja numeroita
• Valmistenumero sijaitsee
moottorin kilvessä ja usein myös
stanssattuna
• Kytkimelle on oma numeronsa
• Vetolaitteella on oma numeronsa

Kilvessä

Stanssattuna

Kytkimen numero

TORQEEDO-SÄHKÖMOOTTORI
• Valmistenumero sijaitsee akun
alla
• Huom! Akulla on oma
valmistenumeronsa
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Veneen ja moottorin
tunnistetiedot
Omistaja, haltija
Ägare, innehavare
Postiosoite
Postadress
Puhelinnumero
Telefon
Vakuutusyhtiö
Försäkreingsbolaget
Vene
Båten
Rekisterinumero
Registernummer
Merkki, malli
Mäkre, modell
Veneen valmistenumero
Båtens tillverkningsnummer
Vuosimalli
Årsmodell
Moottori
Motor
Merkki, malli, hv
Märke, modell, hk
Vuosimalli
Årsmodell
Sarja- tai valmistenumero
Serie- eller tillverkningsnummer
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Muistilista varkauksien
ehkäisemiseksi
• Ota veneestä ja/tai perämoottorista valokuvia ja tallenna ne hyvin.
• Ota ylös tiedot mahdollisesta turvamerkinnästä.
• Kirjaa muistiin myös muut tunnistamista helpottavat asiat, kuten kolhut, naarmut ja maalaukset.
• Uutta moottoria hankkiessa harkitse käynnistyksenestolaitteella varustettua mallia.
• Talvisäilytyksessä kannattaa sijoittaa vene mahdollisimman lähelle toisia veneitä, ja mielellään
perät toisiaan vasten. Tällöin moottorin irrottaminen on vaikeampaa.
• Lumen auraamista veneiden säilytysalueella kannattaa välttää.
• Harkitse moottorikopan ja potkurin poistamista säilytyksen ajaksi. Muista tällöin suojata
moottori muilla keinoin.
• Vie kaikki arvokkaat esineet talteen säilytyksen ajaksi.
• Käy mahdollisimman usein tarkastamassa veneen ja moottorin kunto.
• Sopikaa säilytysalueella olevien veneenomistajien kanssa yhteistä menettelytavoista, jos joku
havaitsee jotain poikkeavaa tapahtuneen.
• Lue myös Telakkaturvallisuus-ohje osoitteessa www.vahingontorjunta.fi
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