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JOHD/\NTO 

Veneilysatamissa  usein esiintyvin 	vikoina ovat olleet  mm.  

sopimaton sijainti, huono toiminnallinen jirjeste1y, heikko 

rakenne, puutteellinen jte-  ja vesihuolt 	sek 	varustetaso. 

Niinpi  on  katsottu erittäin tarpeelliseksi seivitt 	veneily- 

satamien suunnittelua, rakentamista  ja  toimintaa. Tm 	tutki- 

musraportti  käsittelee aluetta laajasti. Raportin tavoittee-

na  on  antaa veneilysatamien rakennuttaj ilie, erityisesti kun-

nille, tarpeellista tietoa veneilysatamien suunnittelusta  

ja  rakentamisesta. 

Suomen Kaupunkiliiton, Suomen Kunnallisliiton,  Finlands svenska 

konim  u n  fö  r bun d I n  ,  I I e  -  j a 	es  i  rakennus  ha 1 1  i  t u  ks  en  ,  Ve  s  i  ha 1 .1 1  - 

tuksen, Sisöasiainministeriön  ja  Opetusministeriön rahoitta-

mana  ja valvomana  on  Suunnittelukeskus Oy laatinut kirjalli-

suuteen  ja kiytinnön suunnittelukohteisi  in  perustuen venei 

lysatamat tutkimusraportin. Työ jakaantui esimerkkikohteiden 

suunnitteluun  ja tutkimusraporttityöhön. Esimerkkikohdekunti 

na  olivat seuraavat  kunnat:  Espoo, Sipoo,  Kotka,  Rauma, Kuo-

pio, Mntyharju  ja  Kaskinen. Raportin pohjalta tehdin  tu- - 

vistetty veneilysatamat  ohjekirja, jonka julkaisevat yhdessä 

Suomen Kaupunki liitto  ja  Suomen Kunnal  1  isI  ii  tto. 

Tutkimusraporttityöt 	on  valvonut valvova toimikunta, jonka 

. 	kokoonpano  on  ollut seuraava: puheenjohtajana yli-insinööri 

Ilkka Huuhtanen, Suomen Kaupunkiliitto  ja jsenin 	diplomi- 

insinööri  Lasse Ristikartano,  Suomen Kunnallisliitto; vara-

tuomari  Viking  Sundström, Finlands svenska kommunförbund, toim. 

pll.  Pertti Makkonen,  Tie-  ja  vesirakennushallitus; diplomi 

insinööri  Pauli  Kleemola,  Vesihallitus; yli-arkkitehti Pentti 

Pantzar, Sisasiainministeriö  ja  yli-insinööri Esko Paalanen, 

Opetusministeriö. 

Suunnittelukeskus Oy:ssa  on  teknillisen johtajan Olavi  Per- 

kylän johdolla työskennellyt seuraava työryhmä: projektipl- -  

likkö, diplorni -insinööri  Karl-Gustav  Björkell (kunnallistek- 
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niikka),  projektisihteeri, diplomi-insinö6ri Erkki Tiainen, 

arkkitehti  Lauri  Sorainen (arkkitehtuuri), diplomi-insinöö-

ri  Ronald  Westermark  (tie-  ja liikennetekniikka),  diplomi- 

insinööri  Matti  Tossavainen (geotekniikka)  ja  diplomi- 

insinööri  Heikki  Lehtonen  (kaavoitus).. Lainsidintöosan  on 

 laatinut varatuomari Eero Laurila.  

S 

0  



3 

2 

TI  I'JISTELMÄ 

Veneilysatamat  tutkimusraportti ksittelee laajasti  venel-

lysatamien  suunnittelun, rakentamisen  ja  toiminnan ongel-

makentti 

Raportin alkuosa selv.itt 	veneilyn  ja vesiurheilun  harras- 

tuksen  mir 	Suomessa sekä veneilyn kehittrnisen yleisi 

edellytyksi. Seuraavaksi ksitelUin veneilysatamasuunnit-

telun eri tasoja  ja  niiden liittymistä maankiyt6n suunnit-

tel uun  

S  
Tutkimusraportin  p 	ipaino  on  satamakohtaisessa suunnitte- 

lussa.  Erikseen tarkastellaan maa-alueen, vesialueen  ja 

 palvelujen suunnittelussa huomioon otettavia asioita. Venei-

lysataman kustannusten muodostumista tarkastellaan kolmessa 

eri kokoisessa  (50,220  ja 	90  venepaikan) esimerkkisata- 

massa.  

Lopuksi selvitetiin lyhyesti veneilysataman organisaatioita, 

veneilyyn liittyvi 	lainsdntö 	ja veneilysatamien  raken- 

tamiseen tarvittavia lupia. 

• 	Liitteiss 	csitetn veneilysatamasuunnitelmien  asiakirja- 

luettelot, yksikk6hintaluettelo, mâritelmt, kirjallisuus- 

luettelo  ja satamajrjestysmallin sisltömateriaalia.  

Raportin lhdeaineisto  on  varsin  laaja. Erityisesti  on  tar-

peen mainita  Statens Naturvrdsverkin  julkaisu  'Hemmahamnar 

för fritidsbåtar",  joka ksittelee veneilysatamasuunnitte-

lua ruotsalaisesta nk6kulmasta. 



3  
SUOMEN VENEKANTA  JA  VENEILYSATAMAT  

3.1  

Suomen venekanta  

3.11  

Kirjallisuus 

Suomen venekantaa koskevat tiedot pohjautuvat lhinn  Tie-  ja 

vesirakenn,ushallituksen  vuonna  1970  tekemn  valtakunnalliseen 

• kuntakohtaiseen kyselytutkimukseen.  Tutkimuksen pohjalta saa-

tiin maamme venekannaksi vuonna  1970  noin  350 000  venett. 

Soutuveneiden mr  200 000  venetton  arvio, johon  on  suhtau-

duttava kriittisesti. Todell  men  mr 	saattaa olla suurempi. 

Yleensä  on  vaikea  vet 	rajaa soutuveneen  ja  moottoriveneen  v - 

lille.  Moottori-  ja purjevenemrvoitaneen pitii  melko luo-

tettavana (taulukko  1).  Kanoottien mrksi  on  Anttila  v. 1970 

 arvioinut  20000  kpl.  Esitetyt venekantalaskelmat  ja -arviot 

ovat peräisin  1970 -luvun  alulta. Venekanta  ja sen  rakenne ovat 

muuttuneet arvioiden jälkeen huomattavasti. 

Suomen Vene-  ja Moottoriyhdistyksen kermien venemoottoreiden 

tukkutoimitustilastojen  pohjalta  on  moottorivenekannasta  ja 

sen  kehityksestä tehtiviss 	suhteellisen luotettavia arvioita. 

Venemoottoreiden  myyjien lausuntojen mukaan venemoottorin kyt-

töik 	vaihtelee  7  -  l 	vuott. Yleenc 	nientn nerimnnttnrhn  

S kyttöik  on  lyhyempi kuin sismoottorien kyttöik. Venemoot-

toreista noin puolet  on  pieniä permoottoreita. Venemoottorel

-den  keski-ikn 	voitaneen nain  ollen  pit 	lO  vuotta.. Vuosina 

 1970- 1979 on  arviolta myyty yhteensä noin  200 000  venemootto- 

na. Tmnhetkist 	moottorivenekantaa  arvioitaessa voidaan 

• 	olettaa vuosina  1970 - 79  myytyjen moottoreiden olevan vielä ky- 

töss. Ttá vanhempien venemoottoreiden osuutta  on  vaikea  ar- 

violda.  Arviolta niitä  on  kytöss 	n. 40000  kpl.  Tällöin  moot- 

torivenekannan  suuruus olisi vuoden  1980  alussa  n. 240 000  kpl. 
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Taulukko  1.  Moottori-  ja purjevenekanta Uineittin  vuon-

na  1970 (2).  

Liini  Moottori- Purjeve-  Yhteensä 

veneit neit  

Kymen  13 	300 250 13 500  

Uudenmaan  30 	800 2 	050 32 900  

Turun 	ja 	Porin  25 	900 1 	000 26 900  

I\hvenanmaan  3 	300  lUO  3 00  

Vaasan  111 	000 i70 111  500  

Oulun  6 	950 100 7 100 

Lapin 600 60 1 700  

Himeen  17 	900 500 18 400  

Mikkelin lO 	000 160 10 100  

Keski-Suomen  6 	700 120 6 800  

Kuopion  10 	200 110 10 300  

Pohjois-Karjalan  6 	350 80 6 Loo 
Koko  maa  150 	000 5 	000 155 000  

Vesihallituksen tiedotus  106  selvitt 	rekisteröityjen  moot - 

toriveneiden mrn kehitysti  vuosina  1970 - 1975.  Rekister6i-

ty venekanta  on  kasvanut vuoden  1970  lopusta  31.10.75  mennes -

si  61 	(keskim.  12 0/v)  ja  oli yhteensä  n. 17 000  venetti. 

Rekisteröltyjen  veneiden omistajista noin  75  °  on  ilmoitta-

nut  pasialliseksi kytt5kunnaksi  kaupungin. Rekisteriti-

lastojen kiytt5kelpoisuutta vhenti rekisteröintiperustei

-den  muuttuminen vuonna  1969.  

Suomen Moottorivenel  i itto  on  arvioinut liiton moottorivene - 

kannan  kasvaneen  10-15  °/  vuodessa  1970 -luvulla  ja  vuonna 

 1978  liittoon kuului arviolta  15000-18000  moottorivenet-

t.  Suomen Purjehtijaliiton tilastojen mukaan kasvoi liiton 

purjevénekanta  1970-1  uvul  la n. 10 	vuodessa  ja  oli vuonna 

 1978 n. 6 700.  



TiH:n venesatamatutkirnuksessa  laadittiin ennusteita kaikki- 

en  moottoriveneiden lukumrn  kasvusta vuodesta  1970  eteen-

päin.  Realistisimpana  pidettiin valtakunnallisesti tarkas-

teltuna  3 °/0 :n  vuosikasvua.  Tutkimuksessa pidettiin  mootto-

rivenetiheyden kyllistymisrajana  koko  maata ajatellen  12-15 

 asukasta/moottorivene. Veneilylle  edullisilla alueilla voi 

olla yksi moottorivene kymmentä asukasta kohti.  

Pijnteen  veneilyn  ja  vesimatkailun yleissuunnitelma  on en-

nustanut venernirri vuosikasvun  noudattavan seuraavaa  tauluk-

koa  

Taulukko  2.  Venemiirn vuosikasvuennuste P5ijnteelUi  (20)  

________ 	1975 - 80 	1980-85 	1985-2000  

Soutuveneet 	2  ° 	1 	1  

Kanootit 	5 9 	5  ? 	2  °  

Ka t  tama  t  tomat  moottori 
veneet 	5 	Li 	2  °, 

Katetut  moottoriveneet 	6  ° 	Li 	2  °'  

Purjeveneet 	10 	8 	Li 

3.12 

 Ennus  te  

Venekannan  kehitystä kuvaavien tietojen puutteellisuuden vuok-

si  on  ennusteiden laatiminen vaikeaa. Lähtökohdaksi  on  otet- 

tu taulukon  1  venernirt. Esitettvt  ennusteet (taulukko  L1)  

perustuvat  karkeisiin  arvioihin veneiden  lukum 	rst,  kun 

 venekannan  vuosikasvu  on  arvioitu seuraavaksi: 

Taulukko  3.  Venemirin vuosikasvuennuste  koko  maassa  

yyyJj. 1970-80 -  1980-85 l9852000  

Soutuveneet  2 	°  1 	°i  1 	° 

Kanootit  5 	°'  5 2  

Moottoriveneet  5 	°  3 	*  2 	o  

Purieveneet  10 	°'  8 	°  6c  



Taulukko  11.  Venemrennuste  
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S  

I •n I  

Kymen 

Uudenmaan 

Turun  ja  Porin  

Ah  vene  n  ni  a an 

 Vaasan  

Ou  1  un  

Lapin  

Himeen 

Mi kke  ii n 

 Keski -Suomen 

Kuopion 

Pohjois-Karjalan 

Yhteen  s  

Pu rj eveneet 

 Koko  maa  

moottori veneet  

1980 1985 

21 600 25 100 

50 100 58 100 

112 100 118 900 

5 300 6 200 

22 800 26  tioG  

11 300 13 100 

7 1100 8 600 

29 100 33 800 

16 200 18 800 

10 900 12 600 

16 600 19 200 

9 800 11 400 

2 1 3 000 282 000 

1990 

27 700 

611 200 
514 000 

6 800 
29 100 

14 400 

9 500 

37 300 

20 800 

14 000 

21 200 

12 600 

311 000  

13 000 	19 000 	26 000  

.  

Moottorivenemrfl  on  arvioitu kasvavan  koko  maassa yhtä 

nopeasti,  miki eI  täysin  pidi  paikkaansa, vaan  venemrn  kasvu 

saattaa  vaihdeHa lineittin  ja  erityisesti kaupungeissa  on 

 kasvu voimakasta. Tilastokeskuksen mukaan  on  henki1öautomr 

 kasvanut  1970 -luvulla  n. 7  °/  vuodessa  ja kesmökkimr 	on  kas- 

vanut samana ajankohtana  n. 6  °  vuodessa. Erityisesti  kesm5k-

kimirn  kasvu vaikuttaa  veneinrn  kasvuun, koska jokaisella  

kesmökill 	on  vhintin  yksi vene, useimmiten moottorivene. 

Toisaalta taajama-asukkaan  matkavene  voi korvata  kesâmökn. 

Soutuvenemiiriksi  tulee vuonna  1990  eo. kasvuennusteen niukaan 

 300 000  soutuvenett,  kun  v. 1970  oletetaan olevan  200 000 

 soutiivenettii. Kanoottien mri  kasvaa ennusteen mukaan samana 

ajankohtana  20  000:sta  110  000:een kanoottiin. 



3.2  

Suomen veneilysatamat 

 3.21  

Kot isatamat  

3.211  

Kl rjal  1  isuus  

Tie-  ja  vesirakennushallituksen suorittaman kunnille koh-

distetun venesatamakyselyn mukaan oli maassamme  1970  lähes 

 1 000  venesatamaa,  joista noin  700  oli veneilysatarnia  ja 

nisti kotisatamia  miltei  600.  Kotisatamissa  oli venepaikko-

ja noin  35 000.  

. 

Laituripaikkojaoli lukumrisesti  eniten Uudellamaalla, 

mutta suhteellisesti eniten Vaasan lniss, jossa oli  2,6 

 venett 	laituripaikkaa  kohti.  Lapin  linissi  oli heikoin 

tilanne 8,ti  venett 	laituripaikkaa  kohti. Kokomaan keskiar- 

vo oli  L , 3  venetti/1aituripaikka  ja rannikkolineiss 	vas- 

taava arvo oli  3,6.  Veneilysatamia  oli suhteeli isesti eni- - 

tenmerialu.eilla.  Maamme veneilysatamista sijaitsi  80°/s  

taajamissa. Keskimirin kotisatam.issa oli  60  venepaikkaa! 

 satama. Maamme kotisatamien venepaikkajakautuma selvi 

taulukosta  5.  

• 	
Taulukko  5.  Kotisatamien  jakautuminen venepaikkojen mukaan 

vuonna  1970 (2)  

Satamassa venepaikkoja 	Satamia 	Venepaikkoja 	°/ venepaikoist  

5 	- 	29 300 5 000 15 

30 	- 	99 200 12 000 35 

100 	- 199 50 7 500 20 

>200 30 10 500 30  

Yhteens  580 35 000 100  
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Maamme  580  kotisatamasta  oli  500  satamaa eli  85 9  alle  100 
 venepaikan ksittvi 	satamia.  5-29  venepaikan kotisatamia  oli  

300  eli puolet kotisatamista, mutta niiden osalle ji ainoastaan  
15  ° venepaikkojen kokonaismrst. 

Rekister6ityjen  veneiden silytyspaikkajakautuma oli  1970  pur-
jehduskaud'el]a TVH:n  tutkimuksen mukaan seuraava. 

Taulukko  6.  Rekisteröityjen veneiden si1ytyspaikka vuonna  

1970 (2)  

Silytysalue 	Merialue Sisvesialue  Koko  maa 
luonnonranta 	16 	9 35 21  
kunnostettu 	vene- 
ranta 	45 	?  45 	°  45 	? 
veneilysatama 	39 	°'  20 	°.  34 	? 
Yhteens 	100 100 100  - 
Satamatarvetiedustelun 	vastauksista saatiin 	seuraavat tulokset. 

Taulukko 	7. 	Rekisteröityjen veneiden 	satamatarve vuonna  

1970 	(2)  

• tlerialue 	Sisivesjalue Kokomaa  

Ei 	ole 	eikä 	tarvitse 	satama- 
paikkaa  40 	54 44  
Tarvitsee, 	mutta 	on 	ilman  20 	? 	26 22  ?  
On 	satamapaikka  40 	20 34  ° 
Yhteensi  100 	100 100  

Se1vityksess 	Nimi  on  laskenut  koko  maan satamapaikkojen  Ii- 

starpeen lineittin  taulukossa  8.  Laskelmat ovat riittmt-
tömn 1htöaineiston pohjalta lhinn suuntaa antavia. Purje- 

ja moottoriveneiden kotisatamapaikkojen 1istarve  oli vuonna 
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1970  näin  26 700  venepaikkaa.  Kun huomioidaan, etti vene- 

kanta  arvioiden mukaan kasvaa  3-6 °/0:n  vuosivauhtia  on ye

-neilysatamien  tarve melkoinen. Venemirin kasvaessa tulee 

satamapaikan kysynt prosentteina venemiristi my6s kasva-

maan. 

Taulukko  8. Koko  maan moottoriveneiden kotisatamapaikka-

tarve vuonna  1970  (pI.  Ahvenanmaa) (6)  

Lini  Venekan-  

ta 

kpl 

Nyk. 	kotisa- 

tamapaikat  
kpl 

Lisitar- 

ye  
kpl 

Kokonais- 

 tarve  
kpl 

Ei 

se  
tarvit -

satamaa 
kpl 

• 	Lapin '4 600 500 1 1470 1 970 2 630  

Oulun  6 950 1 1400 1 1400 2 800 14 000  
Vaasan  114  000 5 1400 3 130 8 530 6 170  

Turun 	ja  

Porin  25 900 6 1400 14 150 10 550 16 350  
Uudenmaan  30 800 9 700 14 380 114 080 18 820  
Kymen  13 300 3 500 1 5140 5 0140 8 560  
Rannikko  95 550 26 900 16 070 142 970 56 530  

Sismaa  514 1450 7 700 10 630 18 330 33 770 

3.212  

Ennus  te  

S Kotiatamapaikkojen  tarve  on  pienien  veneiden, etenkin kanoot-

tien  ja soutuveneiden  osalta  varsin vhinen,  mutta kasvaa 

voimakkaasti venekoon suuretessa. Soutuveneet sijoitetaan 

kotisatamassa telapaikoille, jotka eivt kaipaa suuria  ra-

kentamistoimenpiteit 	ja kanootit vajoihin. Tss 	selvityk- 

sess 	tarkastellaan l.ihinni moottori-  ja  purjeveneiden tar- 

vitsemia venepaikkoja kotisatamissa. Kotisatamapaikkojen tar- 

peeksi  on  ennustettu  50 	veneiden kokonaismrst 	meri- 

alueella  ja  140  °/ sisvesialuee1  la.  Merialueeksi  on  otettu  6  

ensimmist 	lini. Kotisatamapaikkatarpeeksi  on  nin  saatu 

seuraava arvio. 



Taulukko  9 	Kotisatarnapaikkatarve 

lini  1980 1985 1990  

Kymen  11 000 12 800 14 200  

Uudenmaan  27 200 31 900 35 500  

Turun 	ja 	Porin  22 000 25 800 28 600  

rhvenanniaan  2 700 3 200 3  L0O  

Vaasan  11 800 13 800 15 300  

Oulun  5 700 6 600 7 300 

Lapin 3 000 3 500 3 900  

Hdmeen  12 000 14 000 15 600  

Mikkelin  6 600 7 600 8 400  

Keski-Suomen  L1 !00 5 100 5 70.0  

Kuopion  6 700 7 800 8 600  

Pohjois-Karjalan  L 000 14600 5100  

Yhteensä  118 000 137  000  152  000  

Piilevi satamapaikkatarve  ts. niiden veneen hankkimista 

harkitsevien lukumr, jotka luopuvat aikeestaan vaikean vene-

paikkatilanteen vuoksi, puuttuu viel 	taulukossa esi intyvist 

luvuista. Etenkin Helsingiss 	piilevi venepaikkakysynt 	on  var- 

sin  mittava. 

Tulevaisuuden satamapaikkatarve kasvaa melkoisella toden-

• 	nköisyydell 	prosentuaalisestikin. Vuonna  1970  venesatama- 

paikan kysyntä oli maassamme  141  °,  purje-  ja moottorivenekannasta. 

Pijnteen  veneilyn  ja vesimatkailun yleissuunnitelmassa arvi- - 

oitiin kotisatamapaikkatarpeen  olevan seuraavan: 

Taulukko  10.  Kotisatamapaikkatarve Pijnteell 	(20) 

 Venetyyppi 

Kanootit 	 10  

Soutuveneet 	 5  

Kattamattomat  moottoriveneet 	140  

Katetut  moottoriveneet 	60  

Purieveneet 	 70  
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Taulukon  9  ennusteessa  on  venesatamapaikan kysynt 	keski- 

mrin  '46,5 	purje-  ja moottorivenekannasta,  mitä voitaneen  

Pi t 	niin  im i arv  jona. 

Meren  tai  suurten jirvien rannoilla olevissa kaupungeissa  on 

 kotisatamapaikkojen  tarve suurempi kuin muualla.  Sen  on  arvioitu 

olevan  n. 60  -  80 	moottori-  ja purjevenekannasta.  Maaseutu- 

taajamissa kotisatamapaikkojen tarve  on  huomattavasti pienempi 

kuin  50 	.  Purjeveneille  on  kotisatamapaikkoja  tarjolla huo- 

mattavasti vhemmin kuin moottoriveneille johtuen niiden suu-

remman syvyksen  ja  korkean maston asettamista erityisvaati-

muks  is  ta.  

Vesihallituksen vuonna  1976  kolmeenkymmencen  kuntaan  tekemin 

 kyselyn mukaan kasvoi  ko.  kunnissa venepaikkojen  mr 	1970-76 

 keskimirin  3 °/0 :n  vuosivauhdilla. Espoossa, Raumalla, Kuopiossa 

 ja Kotkassa venepaikkojen miri  kasvoi  1976-1978  keskimrin  

5  ?  vuodessa. 

Kun edellisen perusteella arvioidaan, ettJ kotisatamapaikkojen 

miri  koko  maassa  on  kasvanut  1970-1980  keskimrin  3  000:lla 
 vuodessa  on  vuonna  1980  kotisatamapaikkoja  arviolta  66 000. 

 Tällöin kotisatamapaikkojen listarveolisi vielä noin  52 000 

 vuonna  1980.  Vuosina  1980-2000  tapahtuva moottori-  ja  purje-

venekannan kasvu  I is 	kotisatamapaikkatarvetta  vuosittain 

• 	arviolta  2 500  uudella paikalla. Jotta vuoteen  2000  mennessi 

 saavutettaisiin tasapaino kotisatamapaikkojen kysynnssi  ja 

tarjonnas.sa  tulisi vuosittain rakentaa  5000-6000  uutta  ko - 

t  i satamapa  I  kkaa.  

Uusien venepaikkojen toteutumismandollisuuksia arvioitaessa  on 

 otettava huomioon että venekannan kasvaessa  ja  I  uonnol  I I  sten 

 satama-alueiden vhetess 	uusien venepaikkojen toteuttaminen 

vaikeutuu  ja  vaatii enemmin kustannuksia.  

3.22 

Mat  kas  a  ta  mat 

Tie-  ja vesirakennushall ituksen veneilysatamainventoinnin  mu-

kaan OIl maassamme  v. 1970  noin  100  pasiallisesti matkasata

-mana  toimivaa satamaa. Laituripaikkoja niiss 	oli yhteensä noin  

1000. 	Inventoinnin  ulkopuolelle jivt t1löin kaikki  alle 
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viiden laituripaikan satamat. Matkasatamista  on  suurin  osa 

 suoja-  ja luonnonsatamia sek osa  myös huoltosatamia.  Osa 

huoltosatamista  toimi myös kotisatamina. Nist 	syistä  inven- 

tointi  ei anna luotettavaa kuvaa matkasatamien todellisesta 

mrst 	ja  jakautumisesta. Uudempia  koko  maata kattavia luo- 

tettavia veneilysatamaselvityksi 	ei ole olemassa. 

Erityisiä vierassatamia oli  v.1970  noin  50.  Ne sijaitsevat 

venematkailuun  ja retkeilyyn kiytettyjen  reittien tuntumassa 

1hinn 	saaristossa, rannikolla  ja  Saimaan vesistöss. Vieras- 

satamat ovat tavallisesti  hotellien, matkailukeskusten,  1-oma- 

• 	kylien, leirintalueiden yms. yhteydessä. Posa vierassata- 

mapaikoista sijaitsee kuitenkin kaupunkien kotisatamissa,  jos-

sa  on  varattu tietty osuus venepaikoista vierailijoille  tat 

 varattu tilapisii venepaikkoja vierailijoiden käyttöön. Näin 

 on  mandollisuus saada lisi vieraspaikkoja  ja  tehostaa koti-

sataman toimintaa. 

Huoltosatamiksi luokiteltavia  satamia oli  v. 1970  Nimen  dip

-lomityönmukaanmerialueillammen.  150,  joistan.  70  sijaitsi 

kotisatamissa. Huoltosatamat olivat keskittyneet taajamiin. 

Turun  ja  Ahvenanmaan saaristossa  ja  Suomenlandella  on  tilanne 

tyydyttv.  Sen  sijaan Pohjanlandella  ja sisivesill 	huoltosa- 

tamia  on  liian harvassa. Venei lyharrastuksen kasvaessa  on  huol- 
 
- 

tosatamatarve  myös kasvanut voimakkaasti.  

I  
Rakennettuja suojasatamia  on  maassamme parisenkymmentä. Ne  on 

 etupiiss 	tarkoitettu kalastajien lepo-  ja turvapaikoiksi.  Suo- 

-  ja- ja luonnonsatamatilanteesta  ei ole tarkkoja arvioita.  Ni 

 den  tarve kasvaa kuitenkin jatkuvasti etenkin kun laajeneva 

kesmökkitoiminta valtaa sopivia rantoja kyttööns. 

Matkasatamien  tarve  on  riippuvainen sekä  venel i ikenteen mrst 

etta venematkailun  eri toimintoihin kuten liikkeelloloon  ja 

yöpymiseen kytetyist 	ajoista  ja  niistä seuraavista satamien 

etisyysvaatimuksista. Vilkkaillaveneilyalueillaveneiden lu- 

tavat matkasatamientarpeeseen. 
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Venekannan lisintyessi  myös matkasatamatarve tulee lisinty

-min. 

3.23  

Moni kyttösatamat 

Monikytt5satamat  on  tarkoitettu useampaa kyttötarkoitusta 

varten. Valtion rakentamissa satanhissa, kuten kalastus-, yh-

dysliikenne-, matkustajalaiva-, luotsi-  ja merivartiosatamissa, 

 on  usein hyvit mandollisuudet ottaa huomioon eri kyttj-

ryhmien tarpeet  ja  toteuttaa satamahankkeita kokonaisvaltai- 
 
- 

sesti. Luotsi-  ja merivartiosatamiin  ei veneilij 	kuitenkaan  

S saa nienn 	kuin httapauksissa. 

Kalastussatamia TVH  on  rakentanut myös veneilijöiden tarpeita 

huomioiden cli TVH  on  rakentanut satamaan ruoppauksineen,  vy- 

1 ineen  ja aal lonmurtaj ineen ri ittvsti  tilaa myös venei  ii- 
 
- 

jöillejonka jilkeen  kunta  on  rakentamalla laiturit saanut  hal- 
 
- 

poja  venepaikkoja. Kalastussatama sopii monikytt65n myös sii- 
 
-  

ti  syystä,  ett 	kalastajien  ja veneilijöiden  tarpeet ajoittu- 

vat suuressa mrin eri vuodenaikoihin. Kalastuksen parhaat 

sesongit ovat kevilli  ja  syksyllä, kun toisaalta parhaana 

veneilyaikana keskikesll,  on  kalastus vihist.  

Paine kalastussatamien virkistyskyttöön  saamiseksi lisntyy 

 vend 1 ijöiden mirin  kasvaessa  ja kalastaj ien mrn vhetess. 

 Monet kalastussatamat  ovat ahtaita lisntyvn virkistyskyt

-töön.  Kuitenkin etelss 	Permeren kalastussatamissa  on vi r- 

kistyskytön  osuus kesll 	Nimen mukaan.keskimrin  33 	.  

Kalastajien  ja veneilijöiden yhteiskytöss 	olevia satamia  

on  yli  100  kappaletta. Venei1ij5it 	kalastussatamat voivat 

palvella varustuksesta riippuen koti-, huolto-,  tai  suoja- 

sat am  i na. 

Yhdysliikennesatamien kytt6mandollisuudet verieilijöiden  tar-

peisiin ovat hyvt, koska ne useimmiten sijaitsevat saariston 
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vilkkaimmillajapalvelutasoltaankorkealuokkaisimmillapai- 
 
-  

koilla. Lisksi niiston  suurin  osa  valtion  ja kylkuntien 

rakennuttamia yieisi 	laitureita  ja  soveltuvat nin hyvin 

veneilijöiden kytt5ön. Yhdysliikennesatama  on  kuitenkin  

vain  ni i lt 	osin, miki  j 	yhteysaluksen  tarpeiden yli  ye - 

neilij6iden kiytettviss. Yhdysliikennesatamat  voivat pal-

vella matka-, huolto-  tai  suojasatamina  palveluksesta  nip-

puen. 

Kytöst 	poistuvat hyvkuntoiset kalastus-, luotsi-  ja  meri- 

vartiosatamat  sopivat keskeisen sijaintinsa  ja rakenteidensa 

 puolesta hyvin veneilysatamakiyttö6n. Palvelutasonsa puolesta 

ne soveltuvat parhaiten suojasatamiksi  tai  matkasatamiksi..  

I  
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VENEILYJAVESIURHEILU  

L4 	1  

Venei  ly  

Veneily voidaan  matkan  keston perusteella jakaa veneulkoiluun, 

-retkeilyyn  ja  -matkailuun. Veneilyharrastus tapahtuu lhinn 

 vain  kesaikana. Veneretkeilyn  ja  -matkailun harrastus keskit-

tyy erityisesti keskikesn eli lomakauteen. Syksyllä  ja ke-

v1l 	venei1ijt kyttvt  runsaasti aikaa 	eneiden huolto- 

. 

	 ja  korjaustöihin. 

Veneulkoi lu 

Veneulkoilu  on  lyhytaikaista  alle  vuorokauden kestv 	venei- 

lyi. Veneulkoilua  harrastetaan soutuveneil1, kanooteilla  se- 

k 	moottori-  ja purjeveneillá.  Veneen silytyspaikka voi olla 

oma  tai  yleinen  ranta -alue. Taajamissa veneit 	silytetn 

yleensä veneilysatamissa.  Haja -asutusalueella veneilysatamak - 

si riitt 	usein sopiva  ranta -alue ilman erityisiä rakentei- 

ta,  jolloin pienet veneet voidaan silytt 	osittaintai koko- 

naan rannallevedettyin.  

0 	
Kotisatamien 1isksi veneulkoilijat  tarvitsevat pysihdyspai- 

koikseen luonnonsatamia. Pieni1lkin vesialueilla  on  merkitystä 

veneulkoilun kannalta. Ymprist6tekijöist 	johtuen ne sovel- 

tuvat kuitenkin parhaiten soutu-  ja melo.ntaharrastajien kyt- 

töön.  

14 12  

Veneretkei  ly 

Veneretkeily  on  viikonlopun  tai  muutaman pivn kestv 	ye - 

nei  ly 	eri laisi  1 la  venetyypei ll. Retkei  ly kanooti  1 la  ja sou- 
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tuveneelledellytt 	pitkihkö 	vesireitti 	joko suojaisella 

meren rannikolla  tai  jrvialueella. Moottoriveneretkeily 

 suuntautuu usein edelIist 	hieman pidemmille reiteille  ja 

riittivin syville vesialueille. Purjehtijo.ille  sopivat yleens 

samat reitit kuin moottorivenei]ijöille. Suurempi alikulku- 

korkeus  ja syvys seki suurempieri se]kien  tarve asettavat 

purjevenereitei  Ile  kuitenkin erilaiset vaatimukset. 

Veneretkeilijit  tarvitsevat tukikohdikseen kotisatamien  ii-

sksi  luonnon-  ja suojasatamia.  Taajamien veneilysatamien 

varustetason tulee mandollisuuksien mukaan olla korkea. Vene-

retkei lyn kannalta  tu] lsj luonnonsatamissa  olla mandollisuus  

S myös telttailuun. Satamien  on  oltava riittvn syvii  ja si 

jainniltaan suojaisia.  

4. 13 

 Venematka  i  1 u  

Venematkai]uun kytetiin y]eens 	vain  suurehkoja  moottori 	ja 

purjeveneit 	joissa  on  yöpymis-  ja ruoanlattomandollisuudet.  

Suuren kokonsa vuoksi matkiluveneet vaativat yieens 	verrat- 

tain syviä viylii. Venematkailua harrastetan sekä rnerialueella 

etti myös suurimmilla sisimaan vesistöalueilla. Venematkai]u 

 on  kaikista nopeimmin kasvava veneilymuoto. 

Matkailuveneet  vaativat veneilysatamalta monipuolisen palvelu-

varustuksen. Venematkailijat kyttvt  matkan  aikana yleensä 

vierassatamia, joissa  tu] isi  olla mandollisuus polttoaineen  

ja  elintarvikkeiden saanti  in.  Lisiksi  tarvitaan luonnon-  ja 

suojasatamia  kuten veneretkei lysskin.  

Ii. 14  

Vakinaisen-  ja loma -asutuksen  venel i ikenne 

Saaristolaisille  vene  on  vlttimtön,  ja  usein ainoa mandolli-

nen kulkuneuvo kesaikana. Saaristolaisia varten tarvitaan 

rannikolla tilapist 	oleskelua varten vene]aitureita.Yhdys- 



ii  ikennesatamissa  on  usein varattu tilaa saaristolaisveneil- -  

le.  Venett 	kytetn  myös mantereen  ja saarissa  sijaitse- 

vien  loma -asuntojen vl iseen  .11  ikenteeseen.  Mantereen tuki-

kohdassa tulee tillöin olla seuraavat palvelut: veneiden  si-

lytyspaikka  sekä talvella  ett 	kesil1 	ja pysiköintitilaa.  

L4. 	15  

Veneiden käyttö 

Veneiden kyttö 	on  Suomessa tutkittu  varsin vhin.  Suunnit- 

telun kannalta oleel] isimpia tietoja ovat veneiden kiytt6-

tarkoitus  ja kyt5n 	Ruotsissa  on  vuonna  1971  tehty 

laaja tutkimus veneilyst 	(l01)  

Taulukko  11.  Venetyyppien kiyttömuodot.  Taulukon luvut 

ilmaisevat, kuinka monta ° ao. venetyypist 	kiytetin 

kullakin tavalla 	(101).  

Kiyttömuoto  
Kanootti 

Venetyyppi 

Soutuvene 	Kattamaton  

m -vene  
Katettu 

m -vene 
Purje-

vene 

Veneen 	kiyttö 	kul-  3 Ii 	 8 15 2  
kuyhteyksien 	takia . 	

Veneulkoilu  95 95 	 90 8 85  

Veneretkei  ly  6  - 	7 66 38  

Venematkailu  5  - 	2 30  

Veneurheilu - 	6 6 19  

Ruotsalaisen tutkimuksen mukaan viikonloppuretki 	teki  n. 11  

ja kaukoretki 	n. 6  °/ veneist.  Nimi olivat etupss 	suuria 

moottori-  ja purjeveneit. Viikonloppuretkien tekijöist 	noin 

°  oli retki  I  li  al le 10  vrk  ja  n. 26 	yli  20  vrk.  Kauko- 

retkiä tehneisti oli  vain 22  °  matkoilla  alle  10  vrk,  ja  314  °/ 

matkai  Ii  yli  214  vuorokautta. 



TVH:n  vuonna  1971  tekemän  rekisteröityj 	moottoriveneit  

koskevan kyselyn mukaan  kiytetn veneit 	veneilykaudella 

keskimrin  100  tuntia  jakaantuen  kuukausittain seuraavasti: 

toukokuu  9,  kesäkuu  22,  heinäkuu  30,  elokuu  23,  syyskuu  11  
ja  lokakuu  5  tuntia.  Kyttötuntimäri 	ei voida  yleist 

 kaikkia  veneitkoskevjksj. 

TVH:n veneilyseurakyselyn  mukaan ovat moottoriveneet  kytöss 

 20-40  vrk kesss.  Kyselyn mukaan  kerhoihin  kuuluvat  purjeh-

tijat  ovat  vesil1  suurin piirtein yhtä paljon kuin moottori

-veneilijtkin.  Toisaalta seuroihin kuuluvat  veneiIijt  ovat  

•aktiivisempia  harrastajia kuin muut  veneilijt.  

Helsingin kaupunki tutki vuonna  1972  helsinkiläisten  veneili-
jöiden  harrastuksen  mr 	ja  laajuutta. (Vene  1973,  n:o  9).  
Noin  90 9  veneist 	pidettiin vuosittain vesillä  ne1j 	kuukaut- 

ta  tai  kauemmin.  Kytt6tiheydest 	saatiin seuraavat tiedot:  

Kyttötiheys Kesloman  Muuna 
aikana vapaa-aikana  

' 	Miltei 	joka 	piv  55.4 	?  15.4 
3-4 	kert.Jviikko  31.8 	°,  44.8  ? 
Vainviikonloppuisin  7.9 32.4 
3-5 	kert./kk  3.4 	%  6.4  
Vhemmn 	kuin 	3 	kert./kk  1.5 1.0 2  

Kesl1 	1974  suoritettiin Järvi-Suomessa  eri11 	paikkakun- 

nilla veneiden  kyttö 	se1vittv 	kysely, johon vastasi  

226  veneilij 	(17).  Ensisijaisesti  veneretkei1y 	harrasti  

67%  katettujen moottoriveneiden  ja  32%  kattamattomien 
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moottoriveneiden  omistajista. Matkat  loma-asunnolle  ilmoitti 

trkeimmksi vastaavasti  17  °,  ja  33  °  ja veneulkoilun  13 O/  

ja  33  °/.  Kaikkiaan  91  ° katet.tujen moottoriveneiden  ja  65  

kattamattomien moottoriveneiden  omistajista teki veneretkii 

kes]1 	19lL  ja veneretkien keskipituudet  olivat keskimrin  

15 km  ja  95  km.  Tehtyjen veneretkien  mr 	oli keskimrin 

 8.L+  kpl katettujen moottoriveneiden  ja  7.0  kattamattomien 

moottoriveneiden kyttjill. 

Saaristoasukkaiden  mir 	on  vuosina  1955 - 1975  vähentynyt alku- 

perisest 	lähes puoleen  n. 15  500:aan,  joten saaristoasuk- 

kaiden veneliikenne  on  myös vähentynyt huomattavasti.  Pi- 
 
- 

ammattikalastajien 1ukumri  on  vastaavana ajankohtana pu-

donnut vie1 jyrkemmin  ja  on  ti1  l  hetkel  l n. 1 700. Ka

-lastusliikennc  on  niin  ollen  myös vähentynyt vastaavasti. 

Vapaa-ajan Iisiintyess 	venetti kytetn yh 	enemmn vapaa- 

ajan harrastuksi  in;  ulkoi  luun, lomailuun , kalastukseen jne. 

Venekoon kasvaessa venematkailijoiden  mir  kasvaa voimak-

kaasti  ja venematkailu  saattaa olla vaihtoehto  loma -asunnon 

hankkimiselle. Toisaalta myös veneulkoilu  ja  -retkeily kas-

vavat venemrn  1  isntyess. 

.  2 

 Vesiurheilu 

Trkeimmt vesiurheilulajit  ovat kilpasoutu, -melonta  ja 

 -purjehdus, moottorivenekilpailut, vesihiihto sekä sukellus 

 ja  uinti. Uinti  on  ylivoimaisesti suosituin vesiurheilumuoto, 

kun otetaan huomioon kilpa-  ja kuntouimarit.  Vuonna  1972  ki-

vi  vesihallituksen tiedotus n:o  63  mukaan uirnarannoi  ha  noin 

 10  milj. ihmist.  Purjehdus  ja moottoriveneurhei lu  ovat seu-

raavaksi suosituimmat lajit. Vesihiihdon harrastus  on  vhi- 
 
-  

si nt 
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Uinti 	Liikuntamuotona uinti  on  hyvä fyysisen kunnon  ja  henkisen  

vi  reyden  yl  Uipi 	Mandollisuudet uinnin harrastamiseen 

vesistörikkaássa maassamme ovat hyvät, vaikka lyhyet kesät 

 ja  ky1mt  vedet eivtole uinnin harrastukselle edullisia. 

Yleisiä  tai  y1eisess 	kytöss 	olevia uimarantoja oli vesi- 

hallituksen uimarantaselvityksen mukaan vuonna  1972  noin 

 2 600  kappaletta, joissa oli seuraava palveluvarustus: 

Varustus 	 ° kaikista uimapaikoista 

KymUi 	 70 

U Pukeutumistilat 	 63  
Merkitty ulmaranta + ulmaopetustilat 	29  

Hyppytel  meet 	 19  

Vesijohto 	 13  

Suihku 	 7  

Varustetasoerojen  perusteella jaetaan opetusministeriön  sel

-vityksessi:  "Uimarantojen suunnittelu, rakentaminen  ja  hoito" 

uimapaikat luokkiin seuraavasti: 

Luokka 	Ulmapaikoilla olevat varusteet 

. 	1 	Kyml 	ja  pukeutumisti  lat  sekä  vhintn  kaksi 

neljst 	em.  luettelon varusteesta.  

	

Il 	Kyml 	ja  pukeutumistilat  sekä yksi neljst 	muus- 

ta varusteesta.  

III 	Kymli  sekä pukeutumistilat.  

	

IV 	Joko kiymàl 	tai  pukeutumistilat.  

	

V 	Ei kym] 	eikä pukeutumistiloja 

Riippuen paikallisista olosuhtesta saattaa ulmaranta soveltua 

veneilysataman läheisyyteen, kuitenkin yleensä uimaranta tu-

lee sijoittaa erilleen veneilysatamista. Ainoastaan  1  °'  ny

-kyisist 	ulmarannoista  liittyy veneilytoimintaan. Uimaran- 

tojen  ja  veneilysatamien keskittmisell 	samalle alueelle  on  

tiettyj 	etuja lhinn 	yhteisten palvelujen muodossa. 

21  
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Molemmi  ile tarpeel  1  sia  palveluja ovat: juomavesi , kymil, 

liikenneyhteys, peiastusviineet, jtehuolto, pysköintiti1at, 

huóitorakennus  ja  kahvila  tai  kioski. 

Taajamien ulkopuolisissa vierassatamissa  ja luonnonsatamissa 

 olisi iheinen uimaranta toivottava. Suurten koti-  ja  huolto- 

satamien yhteyteen  se  kuitenkin sopii huonosti niistä aiheu-

tuvien ympristöhaittojen takia. Uimarantojen kytölle saat-

taa veneilyst 	aiheutua  mm.  melu -ja öljyhaittoja  sekä uirna- 

re  il  le  vaara  Il i  s  ta aa  1 1  okkoa. 

. 	Y1eisil1 	uimarannoilla tulisi olla vhintn seuraavat  va- 

rusteet,  joiden taso riippuu  mm.  rannan kytöst: laituri. 

pukeutumistilat, kymlt jajteastiat sekä pelastusvlineistö. 

Suositeltavia rakenteita uimarannalle ovat hyppytelineet, 

vesijohto, suihkujamerkkipoijut. Näiden varusteiden lisäksi 

tulee uimarannat pyrkiä varustamaan monipuolisen liikunnan 

mandollistavilla vlineil1, laitteillaja rakenteilla.  

4.22  

Pu rjehdus  

Suomen Purjehtijaliitossa oli vuonna  1978 	94  seuraa, joissa 
oli  26500  jsent.  Linjan 	Uusikaupunki-Hamina eteläpuolella  

Ø oli seuroista  n. 50 	ja henkil6jsenist 	n. 65 	. 
 Suomen 

Purjehtijaliiton venerekisteriss 	oli vuonna  1978  purjevenei- 
den  jakauma seuraava:  1 376  avomerivenett,  1 182  rataköli

-venett,  1 879  kevytvenett,  1 341  optimistijollaa  ja  924  
matkavenettà  eli yhteens 	n. 6 700  purjevenett.  Purjehtija- 
liiton venemr 	kasvoi vuosina  1977 - 78 n. 20 	.  Sekä avo- 

meri-, matka- että kevytveneiden mrt ovat lisntyneet. 

Suurin  osa purjehtijaliiton jsenist 	kytt 	venettn  joko 

yksinomaan  tai  ainakin  loma -aikana retki- ja/tai matkapurjeh-

dukseen. Niinpä venematkailun yleisin kulkuneuvo  on  purjevene. 
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Suurta osaa  veneist 	kytetn  myös  kilpapurjehdukseen. 

Purjehduskiipailuja  on  kesäisin yhteensä  n. 1  LiOO.  Niitä  

jirjestetin  eri puolilla maata eniten kuitenkin  Etel - 

ja  Lounais-Suomen  merenrannikolla. Purjehduskilpailuihin 

kytettvt vesialueet  ovat paljolti  jo  vakiintuneita. Suun-

nittelulla  olisi  pyrittv 	estmn  purjehdusta  haittaavien 

 toimintojen syntyminen vakiintuneille  kilpailualueilleja 

 paikallisista oloista riippuen tulisi tarvittaessa varata 

tl  le  toiminnalle  1  isalueitakin. 

Purjehdusradat  tulee sijoittaa  riittvn  laajoille  ja  tuuli- 

0105  uh te il taa  n  sove  ii a  ilie  vesille  v  i  s  tuen  kul  t  enk  in vi 1 k

-kaasti1iikennöityj 	laivaviy1. Lisksi  on  syytä varata 

 suojaisimmilta  alueilta  ratojajunioriveneille (esim. opti-

mistijollat)  harjoittelua  ja  kilpailua varten.  Olympiakil-

pailuradan  vesialueen halkaisija  on n. 5 km  ja kevytvene-

kilp a iluradanhalkaisijaonn. 3,5km. Junioriveneidenkil 

pailurata  on  puolet  edellisisti.  Lisäksi  kilpailualueen  ul-

kopuolella  on  oltava  n. 1 km  leveydeltå  vapaata  vesialuetta. 

Matkapurjehduskiipailujen  reitit ovat niin pitkin,  etta 

 niiden ottaminen erikseen huomioon suunnittelussa ei ole 

mandollista eikä tarpeellista.  Ympristöhaittoja kilpapur-

jehduksessa  ei ole juuri lainkaan,  ratakilpailuja  voidaan 

verrata  veneulkoiluun  ja matkakilpailuja  retki-  ja  matka- 

purjehdukseen.  Kilpapurjehdus  kytt 	tukikohtinaan  vieras- 

ja kotisatamia ja  se  Sopii erinomaisesti  lomanviettokeskus 

 ten  toimintaan.  Kilpapurjehdukset liittyvitkin  usein  loman- 

V  i ett  00 n. 

11.23 

Moot tor  iveneu rheilu  

Suomen  Moottorivenel  I  itossa  oli vuonna  1978 25 000  jàsent  

94  seurassa  posin  Etelä-  ja  Keski-Suomessa.  Katsastettuja 

veneit  olin.  8 000  -  9 000.  Moottorivenel  I  itto  harrastaa 

muun  veneilytoiminnan  ohella  kilpailutoimintaa  ja  koulutusta.  
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Moottorivenekilpailut  jaetaan  rata-,  matka -ja navigointikil-

pailuihin. Niiti jrjestetn lhinn 	muutamien kaupunkien  

lheisyydess 	meren rannikolla,  Pijnteell 	ja  Saimaalla. 

 Rataki lpai  luja  kydn nuulta  vesi  ii ikenteelti suljetui 1 Ia 

 radoilla. Matka-  ja navigointikilpailut  ovat usein satojen 

kilometrien mittaisia  kierten  saaristossa tiettyjä reittejä  

yleisillveneilyalueilla. 

Ratakilpailuissa  radan  pituus vaihtelee  1 500 - 2 500 m.  Kilpai-

lut  kydn suojaisel  la vesialueel la. Rataki lpai  luja  kydãn 

 vuosittain Suomessa kymmenkunta.  .Ratakilpailujen  aikana  on 

Ø 	

lhialueen  vesien käyttö muuhun tarkoitukseen vaikeaa  ja  melu- 

haitta  ympristölle  on  voimakas.  Radat  tulee sijoittaa siten, 

ettei  mui  1 le  vesi]  l 	11 ikkuj  il  le  aiheudu vaaraa. Kilpailusta 

aiheutuva melu  ja  haitta  on vain hetkell  ist,  kilpailun ajan. 

 kestiv.  

Kuten  kilpapurjehtij'atkin moottorivenekilpailijat  tarvitsevat 

 tukikohdakseen  hyvin varustetun koti-  tai vierassataman kilpai-

lualueen lheisyydess.  Satamassa tulisi olla mandollisuus sekä 

 venehuoltoon  että  henkiU5huoltoon.  

Soutu 	Suomen  Soutuliitossa  oli vuonna  1978 jseni 	yhteensä  n. 3500 

jakaantuen  pariinkymmeneen seuraan  lhinn 	Etelä-Suomen alueel- 

la. Voimakkainta  on kilpasoudun  harrastus  Hmeess  ja  Helsin-

gin seudulla.  Kilpasoutajia  on  muutama sata. Suomessa  jrjes-

tetn  vuosittain  n. 20 soutuki lpai  lut. Soutul  ii ton  toiminta- 

ajatuksena  on  huippu-, kilpa-  ja kuntosoudun yllpitminen ja 

kehi ttminen  Suomessa.  

T]l 	hetkellä  kytetn  Suomessa seuraavia  16 kilpasouturataa:  

Helsingin  Seurasaari,  olympiastadion ja  Kaisaniemi, Turun 

 Uittamo, Raisionlahti,  Porvoon keskusta, Lappeenrannan Kata- 

saari,  Jmsnkosken Kankarisvesi,  Landen  Joutjrvi,  Valkeakos-

ken  Lotilanjrvi,  Paraisten  Liliholmen,  Tammisaari,  Kotkan 

Sunila,  Imatran  Ukonlinna,  Tampereen Kaukajrvi ja  Espoon 

Solvalla. Kandessa viimeksi mainitussa  on  viralliset  kilparadat. 
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KHpasoutumatkOjen  pituus vaihtelee  250  -  2  00Dm. Kilpasoutu

-radat  on  sijoitettu suojaisille kapeille vesialueille, joissa 

aallokko ei häiritse soutua. Lisksi jrjestetn kuntosoutu-

kilpailuja. Suurin kuntosoututapahtuma maassamme  on  Sulkavan 

soudut. 

Y1eens 	seuroilla  on  omat venevajat  ja  tukikohdat, joista  kusin  

soutua harrastetaan. Soututukikohdaksi sopii hyvin veneilysa-

tama, jos sen  suunnittelussa  ja  rakentamisessa  on  otettu huo-

mioon soudun harrastajien tarpeet. Satamassa soutajat tarvit-

sevat lhinn veneiden si1ytystiloja, kokoontumistiloja  ja 

sani  teetti tiloja.  

1 25 

tie Ion  ta  

Suomen kanoottiliitossa oli vuonna  1978 	2.1+  jsenseuraa,  jois- 

sa oli yhteens.  n. 3 500  jsent. Kanootti  liiton toimintamuo-

toja ovat sekä kilpamelonta että kuntomelonta. Kilpailuja jir-

jestetn  n. 26  kpl  vuosittain. Erityisesti kuntomelojien  mr 

 on  kasvanut voimakkaasti  1970 -luvulla.  Kanoottiliitto jrjes-

t 	kuntoilijoille  tarkoitettuja melontaretki 	sekä meri-  ja 

jrvialueilla. Melontaretkeily  on  viime vuosina lisntynyt 

voimakkaasti. 

Kilpamelonta  on  keskittynyt erityisesti Lahteen  ja  Tampereel-

le, jossa  on  kansainväliset mitat tyttãv 	melontarata.  Melon- 

takilpailuja kydn  250-10000  metrinmatkoilla.  Melontara- 

ta  vaatii suojaisen vesialueen. Melonta-  ja soutukilpailuja  

voidaan kyd 	samalla kilparata-alueella. 

Melontaseuroilla  on  usein omat vajansa  ja kokoontumistilansa 

 kuten soutuseuroillakin. Melonnan harrastus voidaan myös kes

-kitt veneilysatamaan,  josta varataan silytysti1oja  ja ko-

koontumistiloja meloj len  käyttöön. 
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Retkimelojat  voivat kiytt 	samoja yöpymis-  ja huoltopaikkoja  

kuin retkisoutajatkin. Soutuvene-  ja kanoottiretkeilij5it 

 varten  on  valmistunut valtakunnallinen vesiretkeilyopas, jossa 

 on  selostettu  n. 50 vesiretkeilyn  kannalta mielenkiintoista  

re I  tt  I 	. 

.26  

Muut 	Vesihiih4onharrastusei ole  kovin  yleistä, mutta tietyiss 

paikoissa  se on  runsasta  ja  jatkuvaa. Vesihiihtokilpailuja 

harrastetaan iihinn 	sisvesialueella. Suomessa  on  kymmenkunta 

vesihiihtorataa kiytössi. Vesihiihtorata sopii kapeisiin, suo- 

' 	jaisiin lahtiinjapikkujirviinvaatienvihifltn  300 metrii 

 pitkin vesialueen. Muu veneily, kalastus  ja uimineneivt  sovi 

vesihiihdon harrastusalueelle samanaikaisesti suoritettavaksi. 

Meluhaittojen takia vesihiihdon harrastusalueet tulisi sijoit- 

taa riittvn etHle muusta virkistyskyt5st 	ja  asutuksesta. 

Vesihiihdon kilpailutoimintaa harrastetaan Suomen Vesihiihto- 

liiton  pi iriss. Ki lpai lulajeina  ovat tl löin pujottelu, ku-

viot  ja  hyppy. 

Urheilusukeiluksen  harrastus  on  melko suppeaa, mutta laaje-

nemaan piin. Urheilusukeltajallitto toimii kattojrjestön 

Suomessa. Liiton jsenmr 	on n. 5  000  ja  kasvaa voimakkaas- 

ti. Urheilusukelluksen lajeina ovat kilpa-  ja harrastussukel- 

lus sek 	meriarkeologia. Kilpailulajeina  ovat suunnistus, 

pintauinti  ja  sukeltaminen  sek 	kalastus. Kilpailut vaativat 

rauhallisen vesialueen  ja ki rkkaat ,  puhtaat vedet. 

Urheilusukeltajaliitto jrjesti koulutustilaisuuksia aloit-

telijoille. Ammattimaisia sukeltajia koulutetaan armeijan 

koulutuskeskuksessa Obbnisissa. Urhei lusukellus ei sovi venei- - 

lysatamien  läheisyyteen, mutta tukikohtanaan sukeltajat voivat 

 pit veneilysatamia.  Sukeltajat tarvitsevat tll5in seuraavia 

palveluja: pukeutumisti  loja, si lytysti loja painei lmalaittei  1- 

le, rnrkpukujen kuivaustiloja  ja kokoontumistiloja  sekä mah-

dollisesti paineilmakompressoria. 

Uusi 	vesiurhei lumuoto  on windsurfing  eli lautapurjehdus, joka  

on yleistymss. 
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5  
VENEILYN KEHITTÄMISEN YLEISET EDELLYTYKSET  

5.1  
Yleistä 

Laajamittainen veneily vaatii laajan vesialueen.  Suureh-

kot  järvet  ja  merialue tarjoavat hyvät edellytykset useim-

pien  veneilymuotojen  kehittämiselle.  Veneilyä rajoittavana 

 tekijänä Suomessa  on  veneilykauden  lyhyys. Aktiivinen  ye
-neilykausi  kestää yleisesti kesä-syyskuun ajan.  

O  
Vapaa-ajan lisääntyminen  ja  tulotason nousu antavat  mandolli- 

 
- 

suuden erityyppisten  vapaa - ajantoimintojen  lisäämiseen.  Se, 
 missä määrin nämä toiminnat suuntautuvat  veneilyyn,  riippuu 

 mm.  alueel  1  isista  mandollisuuksista  venei lyn  harrastamiseen, 
veneiden 	varusteiden  ja  polttoaineen  hinnankehityksest 	sekä 

absoluuttisesti että suhteessa muiden vapaa - ajantoimintojen 

 kustannuksiin, yleisestä suhtautumisesta  veneilyyn  ja  lain- 

säädännön kehittymisestä. 

Verrattaessa Suomen  ja  Ruotsin  venekannan  kehittymistä, voi-

daan todeta Ruotsin suuremman  venetiheyden  ainakin osittain 

johtuvan korkeammasta tulotasosta  ja  ehkä myös siitä, että 

 loma-asuntotonttien saantimandollisuudet veden ääreltä  ovat 

Ruotsissa monin paikoin käytännöllisesti katsoen  olemattomat. 

 Kun myös Etelä-Suomessa  on  jo  havaittavissa selvää niukkuutta 
 loma-asuntotonteista  kohtuullisella etäisyydellä  asutuskeskuk

-sista,  lisää  se  meilläkin halukkuutta veneilyn harrastamiseen. 

Toisaalta lähes kaikissa taajamissa  on  puutetta  satamapaikoista 
 ja loma-asutus  on  vallannut  tai  valtaamassa parhaat saariston 

 luonnonsatamat,  mikä vähentää  veneilymandollisuuksia. 



Paikallisista tekij6ist 	vencilyn luonteeseen ehk 	merkittvirn  

min  vaikuttavat paikkakunnan perinteet  ja lheisten vesialueiden 

 tarjoamat mandollisuudet veneilyn harrastamiseen. Monin paikoin 

suorastaan "kuuluu asiaan'', että perheel  l 	on  edes jonkinlai- 

nen vene. Veneiden teknisen varustuksen kehittyminen  on  tehnyt 

nhist 	entistä turvallisempia, helppokyttöisempi 	sekviih 

 ty i smp i  

Asutuskeskuksissa  ja  niiden lheisyydess 	veneily kilpailee 

muiden maankyttömuotojen kanssa. Kunnan maankyttösuunnitel 

 missa  on  sen  vuoksi otettava myös veneilyn tarpeet huomioon 

 jo ri ittvin  varhaisessa vaiheessa.  

5.2  

Satamaverkosto 

Veneilysataniaverkoston  muodostamisen lihtökohtana  on  nykyisten 

satamien mandollisimman suuri hyvksikiyttö. 

Hyvinvarustettu  ja riittvn tihe 	koti-, vieras-, huolto-  ja 

luonnonsatamaverkosto, seki nierkityt  tai  muulla tavalla veneil  i-

jöiden  tietoon saatetut vylt  ja  reitit ovat tehokas keino 

veneilyn kehittimiseksi  ja  edistämiseksi seki  sen  seikan  ta-

kaamiseksi ettå  se  sopeutuu vesi-  ja saaristoympristöön,  tu-

kee muita yhdyskuntarakentamistavoitteita  ja  ei ole kaupalli-

sen liikenteen hiriöni. Satamaverkoston muodostamisen peri- 
 
- 

aate  on  esitetty kuvassa  1  

Satamaverkoston  toteuttamiseen vaikuttavat myös luonnon-  ja 

miljöösuojelunkökohdat  sekä huolto-  ja palvelutoimintojen 

iliketaloudelliset kannattavuustekijt. 

Trkeimmt veneilysatamapaikan  valintaan vaikuttavat tekijät 

ovat seuraavat: suojaisuus, riittv 	vesisyvyys, tarvittavat 

maa-  ja vesialueet,  turvallinen sataman tu1ovyl 	ja  hyvät 

vesi 	ja maaliikenneyhteydet.  Tarkemmin veneilysataman sijoit- 

tumiskysymyksi 	tarkastellaan kohdassa  7.  
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Kotisatarnan  ja  asunnon välinen pisin hyväksyttävä etäisyys 

Kotisataman  ja  suojcsatamon  välinen pisin hyväksyttävä etäisyys  
Suojasaturnan  ja  matkasataman  välinen pisin hyväksyttävä etäisyys  
Huoltosatimien  välinen pisin  h'vdksyttävd  etäisyys  
As  ut  us k es k us 

1<0 t S (1+ 

A a t k a s a lo m a  
Yhdistetty koti  ja  matka  - 

 sa ta  ma  
Suojasatamo  tai  l.uonnonsatama 
Huollosatama 
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Kuva  1.  Satamaverkoston  muodostamisen periaate  (6)  
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5.3  

Rel  t I  stö  

Suomen meren  ja  sisvesien saaristot  ovat ainakin Euroopan 

mittakaavassa alnutlaatuisia alueita, jotka antavat polk-

keuksellisen hyv5t Uihtökohdat veneilyn harrastamiselle. 

Reitiston ru2gon muodostavat viralliset vaylat  ja  pienoisp-

rjIj- t_qjhjnmerkityt  reitit. Tata runkoa tulee taydentaa  

MT 

	

	
riittvin tihelli tukikohtaverkostolla,  jonka muodostavat 

koti-, vieras-, huolto-  ja  luonnonsatamat.  

\r.  
Reitist6lle asetettavista  vaatimuksista tärkein  on  vesireitin 

kulkukelpoisuus  kyseeseen tulevilia aluksilla. Veneilymuoto-

jen erilaisten vaatimusten takia saattaa olla tarpeen laatia 

veneilymuodoille eri reittejä, erityisesti sisivesia1ueHla. 

Lisiksi turvallisuusnikökohdat ovat trkeiti reitin valin-

taan vaikuttavia tekij6it. Vesireititonmerkittv 	sellai - 

si  I la  merkinnöl  1  Ui, jotka parhaiten sopivat sille  1  i  iken

-teelle,  jota  varten reitti  on  piasiassa  tarkoitettu esim. 

purjevencilleviittamerkinti. Lihemmin veneviylUi  ja  -reit- 

te 	tarkastellaan kohdassa  10.1. 

5L1  

Haitat  ja  niiden vhentminen 

VeneilylUi  on  huomattava vaikutus vesistöihin  ja  vesien mui-

hin kytt5niuotoihin. Seuraavassa tarkastellaan erit 	venei- - 

lyn  aiheuttamia haittoja  ja  niiden vhentåmist. 

Melu 	Melua syntyy Uihinn 	venemoottorin kiynnin seurauksena.  Me - 

lun  voimakkuuteen  ja  hiiritsevyyteen  vaikuttavat venetyyppi, 

moottorin tyyppi, teho  ja  kunto, nenvaimennuksen tehokkuus 

sekä ajonopeus. Vesialueella melu saattaa levitä ent- 
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t.in  pitkille; leviiminen riippuu  mm.  vesialueen 

luonteesta, rantamaastosta  ja  stekijöist. 

Melun levimist 	edistvt  laaja vapaa vesipinta, vhinen 

rantakasvillisuus,  heijastavat  pinnat,  suuri ilman kosteus 

jamyöttuuli. Melunhiritsevyysonsuurin iltaisin  ja 

 öisin. Kilpaveneiden aiheuttama melu  on  aivan toista luokkaa 

verrattuna tavanomaiseen venellikenteeseen. 

Veneilyn meluhaitat kohdistuvat veneilijöihin, vesien  ja 

 rantojen muihin kyttjiin sekä veneily-ympristön luontoon. 

Rantojen jmprivuotinen  tai  loma -asutus, leirfnta1ueet, 

lomakylt, uimarannat  tai  muut virkistys -ja  ulkoilualueet 

keskittyvt  usein samoille alueille kuin  vilkas  veneily. Toi-

saalta veneily liittyy myös kiinteästi näihin toimintoihin. 

Vesiympristöss 	melu saattaa vaikuttaa ympröivn luontoon, 

linnustoon  ja  mando11issti kalastoonkin.  Veneily-ymprist5n 

luonnosta linnusto  on  herkimmin hiriintyv 	osa.  Vesilinnus- 

ton  pesimkausi a1kukesst 	on  kriittisint 	aikaa. Melun 

haittavaikutuksia kalastoon  on  vaikea arvioida. Ilmeisesti 

kalojen kutu-, syönnös-  tai  oleskelualueilla  harjoitettava  

vilkas  veneily karkottaa nii1t 	arat kalalajit. 

Venei1y-ympristön erityispi  i  rteet  ja  niiden ajall  men  ja 

 paikallinen vaihtelu tulee ottaa huomioon arvioitaessa venei-

lyn meluhaittoja. Melulta suojaamisen tarve riippuu suuresti 

alueen kyttötarkoituksesta. Moottoriveneliikenteen aiheutta-

ma melu  on  harvoin jatkuvaa;  se  ilmenee tavallisesti yksit - 

t is I n 	mel  uhu i  ppu  i  na.  

Kauppa-  ja  teollisuusministeriön ptöksen mukaan ei peru- 

moottorin melutaso saa  yl  itt 	75 dB 25  m:n etisyydel  l 

 mitattuna. Lkintöhallituksen yleiskirjeen  1551  mukaan 

korkeimpana suotavana melutasona asunto-, ulkoilu-, virkis- 

tys-  ja loma -alueilla  on  pidett5v 	yöll 	35dB  ja  pivll  

t5 dB.  
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Mbottoriveneen melutasoa pystytiin  teknisin keinoin alen-

tamaan. Meluhaittoja voidaan vhent 	myös asettamalla 

veneillenopeusrajoituksiamelullealttiillaalueilla.Ve 

neilyi tulisi reitist-jasatamasuunnittelulia pyrkiioh-

jaamaan alueille, joissa veneiden aiheuttamat meluhaitat 

ovat mandollisimman pienii  ja  erityisesti tulisi ottaa huo-

mioon saariston luonnonsuojelu-  ja rauhoitusalueet. 

Moottorivenel  I  ikenteeile  on lain  mukaan mandoil isuus antaa 

paikallisia rajoituksia. Vuonna  1977  voimaan tulleessa lais-

sa veneliikennelain muuttamisesta sdetn  mm.  seuraavaa: 

Lninha1litus voi kieltii moottoriveneliikenteen mirajaksi 

 tai  toistaiseksi mirity]l 	vesialueella  tai  rajoittaa  sits 

 jos  kielto  tai  rajoitus harkitaan tarpeell iseksi luonnon  tai 

 muun ympristön, yleisen virkistyskytön  tai  kalastuksen 

suojaamiseksi taikka muun yleisen edun vuoksi.  

5.42  

Jt  teet 

Lisntyv 	veneretkeily  on  tuonut tullessaan paikallisia 

vesien  ja  rantojen likaantumisongelmia. Veneilyst 	syntyvt 

jtteet aiheuttavat veteen  ja  rannoille joutuessaan roskaan-

tumistaja  veden öljyyntymist.  Erityisesti kiinteidenjt-

teiden aiheuttama roskaantuminen saaristossamme  on  ollut 

huomion kohteena. 

Veneilytoiminnoista kertyvit jtteet  ovat suurimmaksi osaksi 

kiyml-, talous-  ja 5ljyjtteiti.  Veneiden kunnostamisesta 

kertyy  I  isksi  puu-, metalli-  ja  maali- ym. jttei  ti.  Koko-

naiset kytöst poistetut veneet muodostavat yhden lisongei

-man  jtehuo11olle. 
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Talous-  ja 	 kertyy lhinn 	satamissa  ja  ran - 

tautum  i sa  lue  i  1 la.  Venekoon  kasvaessa  1 1  sintyy ke rtyv  len 

 talous-  ja kymljtteiden mir. Talousjtteet sisltvt 

 paljon lasi-, pe1ti-jamuoviJitett. 

ljyjitteit 	saattaa valua veteen vahingossa niiden huolimat - 

toman ksitte1yn  seurauksena. öljyjtteit 	
psee veteen polt- 

toainetankkauksen yhtydess 	tai  moottoreita kunnostettaeSSa. 

Mrt  ovat kuitenkin verrattain  v 	isi,  joten vesistön kan- 

nalta haitall  men  vaikutus  on  paikallinen. 

• 	veneilyn nestemiisten jtteiden merkitys  veden  laadulle lie
- 

nee vesiensuojelun kokonaisuuden kannalta vhinen, mutta hai-

tat voivat olla esteettiselt 	tai  hygieeniselt 	kannalta huo- 

mattavia esimerkiksi vilkasliikenteiill 	vylill, satamien - 

ja  uimarantojen Uiheisyydess 	tai  vedenhankintaan kytettvis- 

s 	vesistöiss. Kiinteist 	jtteist 	aiheutuvat haitat koh- 

distuvat enemmän ratoihin kuin vesiin. Erityisesti pakkaus- 

materiaalin muuttuminen muovivaltaiseksi  ja kertakyttöpak 

kausten  yleistyminen ovat 1isinneet kiinteiden jitteiden 
 mi- 

r 	ja roskaantumisongelmaa.  

Itämeren merellisen ympristön suojelua koskevan yleissopH 

muksen mukaan  Suomi  sitoutuu kehittm5in jtehuoltoa veneilH 

jöit 	varten  koko merisaaristoSSa.  Vuonna  1979  voimaantullut 

jitehuoltolaki  antaa thn hyvät mandollisuudet.  Lain  mukaan 

yleinen huolenpito jtehuol1on jrjestmisest 	ja valvonnas 

ta  kuuluu kunnalle, joka voi antaa yleisiä  m 	ryksi 	jte - 

huollon jrjestmiseen  111  ttyvist  seikoista. Laki  in  liittyy 

erityinen roskaamiskieltO rangaistusseuraamuksineen.  Jos  ros-

kaantumisen aiheuttajaa  ei saada selville  on  kiinteistön  hal- -  

than  tah  kunnan puhdistettava roskaantunut alue. 

Vesist6n pilaantumisen vhentmiseksi  on  sdetty  laki aluk-

sista aiheutuvan pilaantumisenehkisemiseksi  (300/79),  joka 

asettaa  ankaran roskaamis- ja mereenlaskemiskiellon. Tm 

 velvoittaa  kunnat  hoitamaan jtteiden vastaanoton. Veneily- 

alueille suunniteltu tehokas, keskitetty jtteidenkerysor-

'ganisaatio onkin vlttmt6n jtehaittojen poistamiseksi. 
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5.43  

Muut haitat 

Veneiiyst 	saattaa aiheutua myös muita ympristöhaittoja. 

Saariston asukkaat kokevat lisntyvn veneilyn usein  hi

-riötekijn.  Pahimpina haittoina koetaan ilmeisesti  kalas-

tukselle aiheutetut  haitat, rantojen roskaantuminen  ja  ylei-

nen rauhattomuus vesil1 	ja  rannoilla. 

Veneily saattaa haitata ammattikalastusta srkemll 	pyy- 

dyksi 	ja  hiritsemll 	kalojen kutua. Veneily häiritsee 

rauhoituspiirej 	ja  kalastuskuntien  vuosittain vaihtuvia 

rauhoituskohteita. Vy1ien  ja  satamien ruoppaus-  ja  tyttö- 

t5ist 	aiheutuu  veden  samentumisena  haittaa kalastukselle. 

Veneilysti  saattaa aiheutua maisemallisia haittoja,  jos  ye-

neilyyn liittyvt  rakenteet  on  sijoitettu huonosti maisemaan 

sopeutuviksi. Erityisesti luonnon-  ja  suojasatamat  ovat mai-

semallisesti herkill 	alueilla. Laajamittainen veneily ku- 

luttaa saaristoluontoa voimakkaasti  ja  siitä voi olla hii- 

riöt 	meri-  ja  jrvialueiden  luonnonsuojelu-  ja  erityiskyt- 

töaluei  ile.  

Kapeissa salmissa jamatalilla vesialueillamoottoriveneiden 

peraaliot  ja  potkurivirrat  saattavat aiheuttaa haittoja. 

Pohjalietteen sekoittuminen  on  kalaston  ja  kalastuksen sekä 

myös uinnin  ja  talousveden  oton kannalta haitallista. Suuret 

peraallot voivat lisäksi aiheuttaa vaaratilanteita pienille 

veneiileja uimareillesek 	vahinkoja laitureille. Haittoja 

voidaan vhent 	asettamalla uhanalaisille kohdille nopeus - 

raj o I  tuks  la  

Veneilyn haittoja  on  mandollisuus pienent 	asennekasvatuk- 

sellaja  suoralla informaatiollaveneilijöilleja veneily- 

järjestöille. Veneilijöit 	voidaan ohjata tarkoituksenmukai- 

si  I le  reitel  1 le  tekeml  l 	ne ri ittvn houkutteleviksi 
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Veneilysatamien  ja  -reittien suunnittelulla  on  mandollisuus 

ohjata  veneiiy 	halutuille  alueille. Lisäksi  lainsdnnöl- 

l.voidaan venei1yst 	aiheutuvia  haittatekijöit 	vhent.  

Tarkemmin  veneilyst 	aiheutuvat haitat  ja  niiden  vhent- 

ininen  on  esitetty vesihallituksen julkaisussa n:o  106. 

S  
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SEUDULL INEN  VENE  ILYSATAMASUUNN ITTELU  

Veneilyn  asianmukainen jrjestminen ede1lytt 	seudullis- 

ta, kuntakohtaista ja satamakohtaista  suunnittelua.  Venel-

lysatamien  suunnittelu  on  osa yhdyskuntasuunnittelua ja  

se  vaikuttaa erityisesti alueiden -ja vesienkytön suunnit- 

tel uun.  

Jotta  yksittiiset satamakohtaiset  ratkaisut olisivat oikei-

ta myös laajan alueen puitteissa, tarvitaan veneilyn  ja  ye-

neilysatamien  valtakunnallista  ja seudullista  yli  kuntara-

jojen  ulottuvaa suunnittelua.  

Seudulljsessa veneilysatamien  suunnittelussa tulisi  selvit - 

t 	veneilyn nykytilanne  venekannan jaerilaisten  veneily- 

satamien sekä  veneilyreittienosalta 	Siinä tulisi  inven- 

toida  myös  kytettviss 	olevat uudet satama-  ja  veneily - 

re I  tt i  al uee t 

Perustietojen  ja laadittavien kehitysennusteiden pohjal -'a 

 voidaan  selvitt 	veneilyn lähivuosien tarpeet  ja  laatia 

 suunnitelmaolemassaolevijn veneilyreitteihinja  -satamiin 

 tehtvist'â laajennuksista  ja  korjauksista sekä tarvittavis- 

ta uusista  reiteist 	ja  satamista.  

Seututason  suunnittelussa voidaan erityisesti  selvitt 

vierassatamien  tulevaa tarvetta  ja  niiden  tarkoituksenmu-

kaisinta  sijoitusta. Samoin voidaan suoja-  ja luonnonsata

-mien  tarve -inventointi-  ja  tuleva  veneilykyttö selvitt 

 laajan alueen puitteissa tarkoituksenmukaisesti.  

Veneilytoiminnan liittyess.  kiinteästi matkailuun voidaan 

 seudullisella  tasolla sovittaa molempien tarpeet toisiinsa. 

Ympäristön-  ja luo'nnonsuojelun  asettamat näkökohdat samoin 

kuin  elinkeinoelmn  asettamat rajoitukset  veneilylle  on 

 helpompi ottaa huomioon laaja-alaisen suunnittelun yhteydessä.  
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Maassamme  on  viime vuosien aikana laadittu useita seudul

-usla veneilyreitti-ja -satamasuunnitelmia  asianomaisten 

seutukaavaliittojen toimesta. Vesihallitus  on  toiminut ak-

tiivisesti laatiessaan vesistökohtaisia veneilyn  ja  vene- 

matkailun yleissuunnitelmia, Veneilysatamat ovat olleet 

suunnittelun kohteena myös vesihallituksen tekemiss 	alueel- 

Usissa vesien käytön kokonaissuunnitelmissa  ja alueelli-

sissa  matkailun kehi ttmisohjelmissa. 

Seudullisia veneilysatamasuunnitelmia  on  tehty ainakin seu-

raaville alueille: Kymenlaakso, lt-Uusimaa,  Helsinki, 

 Varsinais-Suomi,  Satakunta, Kokemenjoenvesistön alue, 

P'iij'ànteen vesitön alue, Etel -Savo  ja  Kainuu. 



Yhdy  s  kun  ta  r a ken tee 1 
1  iset  tavoitteet 
Toimintojen  al  ueta  r-
peet 
YmpristOnhoito-  ja 

 suo  jelutavoitteet  

Aluetarpeet 
Satamatekniset vaa-
timukset  
Sijainti vai  h toe  hdotl  

—r  

7  
KUNTAKOHTAINEN VENEILYSATAMASUUNNITTELU  
7.1  
Yle  i st  

Veneilysatamien kuntakohtaisen yleissuunnittelun  tarkoituk- 

sena  on  antaa perusteet  ja  suuntavi ivat  kunnan  venei lyyn 
 liittyvien toimintojen.  kehi ttimi  se] le.  

Yleissuunnittelu  tulde  suorittaa  kiinteiss 	yhteistyössä 

muun kunnan harjoittaman suunnittelun kanssa.  Liheisimmt 

yhtyrnkohdat veneilyyn liittyvl] 	suunnittelulla  on  kunnan 
vapaa -aikatoimintojen  ja  matkailun  kehittimiseen,  alueiden  

kiytön  suunnitteluun, teknisen huollon  ja  liikenteen suun- 

nitteluun sekä  taloussuunnitteluun.  Niden  keskinisi 	yh- 

teyksi 	on  pyri  tty  hava  innol  1  istamaan  seuraavassa  kaaviossa. 

KUNTASUUNN  ITT  ELU 
	

ALUE  I  DENKYTÖN 	VENE  LYSATAM  I EN  
SUUNN  I  TTELU 
	

SUUNN ITTELU  

Kunnan yleiset  kehit- 
	

Nykyinen  maankyt  tö 
	

Nykyiset satamat,  
tmistavoitteet 
	

Maanomi stus 	venemrt  ja  en - 

nus teet  

O Viestötavoi tteet 
 Vapaa-a  i  kato  im  in  toj  en 

 keh  i  ttmi nen 
 Matkailunkehi ttminen  

ii'-- 
Taloudelliset voima-

varat 

Investointien ajoitus 

Toimintojen  alueva- 
raukset 
Liikennejrjestelyt  
Teknisen huollon  

i  r  i  es  tel vt  

Kehi ttrnistoimen - 
DI  teet  
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Kuntien osuus veneilyss 	ja veneilysatamien  rakentamisessa  

on  varsin nierkittiv.  Useat  kunnat  ovat lähes kokonaan vas-

tanneet alueensa veneilysatarnien suunnittelusta  ja  rakenta-

misesta. Usein tm  on  tapahtunut hyvss yhteisty6ss  ye

-neilijöiden  ja veneilyjrjestöjen  kanssa. Kuntakohtaisesti 

asioita tarkasteltaessa  on  mandollista sijoittaa  ja mitoit-

taa veneilysatamat tarkoituksenmukaiseSti  niin, ettne  pal- 
 
- 

velevat mandol  1  isimm-an  hyvin kunnassa asuvia venei  I  ij5iti 

soveltuen  samalla kitkattomasti muuhun yhteiskunnan toimin-

taan. Seuraamalla seudul  1  isen venel lysuunnittelun  tuottamia 

suuntalinjoja  ja  toimimalla yhteisty5ssi my5s naapurikuntien 

kanssa voidaan vilttii virheinvestointeja  ja kyttii tehok- 

S kaasti hyvksi Tuonnonolosuhteiden  antamia mandollisuuksia. 

Veneilyjrjestöjen taholta  on  mandollisuus saada kokeneiden 

venei  1  ijöiden asiantuntijaapua suunni tteluvaiheessakin. 

Venei lysatamien kuntakohtainen yleissuunnitelma sislt 

 selostuksen, kartatja piirustukset. Kuntakohtaisen yleis- 

suunnitelman asiakirjaluettelo  on  esitetty 1iitteess 	1.  

Seuraavassa ksitel1in eriit 	trkeit 	veneilysatamiin 

liittyvii kysymyksi 	jotka ovat merkittvi 	erityisesti kun- 

takohtaisessa veneilysatamasuunnittelussa.  

7.2 

S Tuleva kehitys 

Veneiden mgrin  ja koon seki venepaikkatarpeen  tuleva kehi-

tys arvioidaan nykytilanteen  ja 	viimeaikaisen kehityksen 

perusteella. Ennusteen perustaksi voi olla tarpeen hankkia 

 1  istietoja  mm.  tulevasta perhe-  ja tulorakenteesta seki  

vapaa-ajanviettotaVOiSta. Ennusteiden laajuus riippuu suun- 

ni ttelukohteesta ja lht6tiedoista. 

Venemrn  ja -koon  kehitys  on  paikkakuntakohtaista. Yleens 

venenirn  oletetaan kasvavan prosentuaalisesti  tai  suhtees-

sa asukaslukuun. Venemrn oletetaan saavuttavan tietyn  kyl-

lstymisrajan. Kyllstymisraja  riippuu  mm.  suunnittelualueen 

 sijainnista, asukasluvusta, vesialueiden laajuudesta  ja  vapai- 

den rantojen mrst. 
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7.3  

Venei lysatamien  sijoitus 

Vencilysatariien  sijoittamisessa otetaan huomioon seuraavat 

tekijät: 

- 	soveltuvuus venei lyn kannalta 

- 	soveltuvuus yleisten maankyttöratkaisujen kannalta 

- 	kustannukset 

Veneilyn kannalta vaikuttavat seuraavat tekijät: 

- 	suoja isuus  val  ii  tsevi ita tuul  ilta 

- 	tuloviyln  turva  11  isuus 
• 	

- 	tarpeellinen vesisyvyys satamassa 

- 	ri ittvit  maa-  ja vesialueet 

- 	hyvät vesi liikenneyhteydet 

• 	- 	hyvt  maali ikenneyhteydet 

- 	satamasta aiheutuvat haitat ympristölle 

- 	kunnllistekninen  valmius 

- 	ympiristön  haitallinen vaikutus veneilysatamalle 

Kuvassa  1 on  annettu ohjeell  isla  arvoja venei lysatamien 

sijoittamiselle. 

Kotisatamat  tulee sijoittaa lhelle asutusta. Maksimieti-

syys mrytyy suunnittelukohteen  ja kiytettviss  olevien 

liikennemandollisuuksien perusteella. 

Vierassatamat  sijoitetaan y1eens 	jo  olemassa olevien pal- 

velujen  ja kotisatamien  yhteyteen. Saman kunnan alueella 

tulisi kuitenkin pyrkiä keskittimin vieraspaikat  ja nii- 
 
-  

den  tarvitsemat palvelut veneilyn kannalta sopiviln sata- 

mun. Vierassatamat  tulee sijoittaa vhintn veneilijiden 

pivmatkan phn toisistaan. Vilkkailla veneilyalueilla 

vierassatamia  tulee olla tihemmin kuin muualla. 

Huoltosatamista  suurin  osa  on  joko koti-  tai  vierassatamien 

yhteydess.  Niitä tulee olla vhintnyht 	tihesti kuin 

vierassatamia. Huoltosatamien oleniassaololle  on  kuitenkin 

ratkaisevaa liiketaloudellinen kannattavuus. 
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Luonnonsatamia kytetn turvapaikkoina merenkynti 	vas- 

taan  ja lepopaikkoina.  Ne tulee pyrkiä sijoittamaan vir-

kistysalueiden yhteyteen teittailu-  ja uintimandollisuudet 

 huomioon ottaen. Taajamien lhistöll 	luonnonsatamien tar- 

ve  on  suurempi kuin muualla, jossa  ni  it 	tulisi olla vhin- 

tiin koti -ja vierassatamaketjun puolivliss.  

7 . 14  

Veneilysatamien tilantarve 

Veneilysatamissa  tarvitaan  venett 	kohti tietyn suuruinen 

maa-  ja  vesialue, joiden suuruus riippuu venekoosta  ja  sa-

taman toiminnan tasosta. Kuntakohtaisessa suunnitelmassa  on 

 tarpeen karkeasti arvioida aluetarpeet. 

Kotisatamassa  vesialueen tilantarve vaihtelee tapauskohtai-

sesti  n. 80 - 120 m 2 /vene  ja  maa-alueen tilantarve  n. 

140 - 100 m  /vene. Sisavesialuet  1 la ri ittavat  usein plenemmat 

tilavaraukset. Kotisataman sopivana  kokona pidetn  100 - 

500 venepaikkaa. 

Vierassataman  maa-alueen tilantarve  on vâhiscmpi,  koska 

venei  lie  ei tarvita talvisii]ytystilaa. Vierassataman  op-

timikokona pidetin 50 - 100 venepaikkaa.  Kotisataman yh-

teydess 	saattaa kuitenkin  jo  huomattavasti pienenipikin 

vierãspaikkojen mir'â olla sopiva. 

Huoltosatamissa veneilijt  viipyvät yleensä lyhyen aikaa, 

joten yhtaikaa satamassa olevien veneiden  mr 	on  pieni. 

Huoltosataman tulisi sijaita aal lokolta suojaisessa paikassa. 

Luonnonsatamassa  alueiden suuruus mrytyy olosuhteiden  

mukaan; Pienehk6kin suojainen luonnonsatama on  veneilyn  kan- 

nalta  arvokas. Vesialuetta tarvitaan  1-3 ha 
 
ja  v1 ittöflisti 

 satamaa palvelevaa maa-aluetta  0,5 - 1,0 ha  sekä  ii sks I 

mandollisuuksien mukaan virkistysaluetta  pa  ikan luontaiset 

edellytykset huomioiden. 



7.5  
Kustannusverta  il  u  

Veneilysat.mien rakentamiskustannukset  riippuvat paljon 

satamapaikkojen luonnonolosuhteista. Paikan aittius tuulen 

veikutukselle  ja  maa-  sek 	vesialueiden  pohjan laatu  ja 

korkeussuhteet  vaikuttavat  varsin  paljon rakentamiskustan-

nusten  suuruuteen. Eri vaihtoehtojen keskeiset kustannus- 

vertailut tulee tehdä huolellisesti edullisinirnan vaihtoeh-

don 16ytmiseksi  

7.6  

Venevylitja -reitit 

VenevyUit  ja  -reitit  on  pyrittv 	suunnittelemaan niin, 

että ne johtavat satamasta  ja  kohteesta toiseen  ja  ovat 

mielenkiintoisia seki riittvn helppokulkuisia  ja turval-

usia.  Olemassa olevia palveluita  ja  laitteita tulee kiyt-

t 	mandollisimman paljon hyviksi. 

Vylien  ja  reittien valintaan vaikuttavat lisäksi seuraavat 

näkökohdat 

- 	muu vesi  1  i i kenne 
- 	puolustusvoimien harjoitusalueet 

- 	luonnonsuojelualueet 

- 	1  uonnonsuoj  el  unk5kohdat  yl eens 

- 	kalastajien trket apajapaikat 
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- 	saaristolaisten elinmandol]isuuksien parantaminen 

- 	loma -asutus 

- 	vakituinen asutus palvelumandollisuuksineen 

- 	saastuneet vesialueet  

7.7  

Vesiurhei lu 

Kuntakohtaisessa  veneily-  ja veneilysatamasuunnittelussa 

 on  selvitetv 	myös muiden vesiurheilumuotojen nykyti- - 

lanne,  harrastajien mri, toiminnan sijaintipaikat sekä 

tuleva kehitys  ja  tulevat tarpeet. Kaikki vesiurheilumuo

-dot  vaativat sekä vesi- että maa-alueita erilaisia toimin- 

S tojaan  varten sekä  mm.  saniteetti-,  huolto-, varasto-ja 

laiturirakenteita ja  rakennuksia. Useiden vesiurheilumuo-

tojen asettamat vaatimukset maa-  ja vesialueiden  suhteen 

ovat samanlaiset. 

Koska sopivia alueita  on  vhn  olemassa, voidaan eri vesi-

urheilurnuotoja 	samoille alueille sijoittamalla helpottaa 

vesiurheilun toirnintamandol]isuuksja. Saniteetti-, huolto- 

ym.  rakennusten yhteiskytöJl 	voidaan saavuttaa sstö 

kokonaiskustannuksissa. Eri vesiurheilumuotojen tarvitsemien 

alueiden  ja  laitteiden yhteiskytön onnistunut toteutus 

vaatii kunnar ohjausta  ja huolell ista  yhteistoiminnan suun-

nittelua. 
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SATAMAKOF1TAINEN VENEILYSATAMASUUNNITTELU 

Satamakohtainen veneilysatamasuunnittelu  jakaantuu  yleissuun-

nitelmaan  ja rakennussuunnitelmaan.  Pienten hankkeiden 

ollessa kyseessä ei erillistä  yleissuunnitelmavaihetta  tar-

vita, vaan tarvittava yleissuunnittelu suoritetaan rakennus- 

suunnittelun  yhteydes. 

Veneilysatarnan yleissuunnitelma  perustuu  kuntakohtaiseen 

yleissuunnitelmaan.  Siinä  selvitetn  yksityiskohtaisesti 

 erI  toimintojen sijoitus satama-alueella  mandollisine  to-

teutusvai htoehtoineen, toteuttamiskustannukset, vaihei ttain 

 rakentaminen  ja  toteuttamisen ajoitus.  

Jo yleissuunnitelmavaiheessa  tulee  se1vitt 	ppiirteittin 

trket erikoiskysymykset,  kuten  maaperolosuhteet,  tyttö- 

massojen saanti,  ruoppausmassojen sijoitusalueet, tuulisuh-

teet ja aallonmurtajan  tarve. Lisäksi tulee alustavasti 

 selvi  tt 	lupakysymykset. 

Yleissuunnitelma tehdi  niin tarkasti, että asiakirjoista 

voidaan  luotettavasti  arvioida onko satama turvallinen  ja 

teknilliselt 	sekä taloudelliselta kannalta oikein  suunni- 

teltu  ja  miten satama  on rakennettavissa. Yleissuunnitelma 

sisàlt. 	pàápiirustukset  ja  selostuksen  kustannusarvioi- 

neen. 

Rakennussuunnitelma sisã1ti 	normaalisti rakennusten  ja  ra- 

kenteiden asema-  ja rakennepiirustukset, työselitykset ja 

kustannusarviot.  Niiltä osin kuin toteuttamisessa  kytetn 

 ulkopuolista  urakointia,  laaditaan tarvittavat urakka-asia-

kirjat.  

Satamakohtaisten veneilysatamasuunnitelmien asiakirjaluette

-lot on  esitetty  ii itteiss 	2  ja  3. 
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KUNNAN HAANKAYTÖN SUUNNITTELU  JA  VENEILYSATAMAT 

Maankiytön eriasteisessa  suunnittelussa tulee veneilyn  ja 

 venei lysatamien tarvi tsemat  alueet  ja sen  aiheuttama 	toi- 
 
- 

minta tarpeineen  ja  vaikutuksineen  ottaa huomioon. Maan-

kiyt6n suunnittelun yhteydessä erilaisten yhteiskunnallisten 

toimintojen asettamat vaatimukset vertai Ilaan  ja  sovitetaan 

toisi insa.  

9. 1  
Yle iskaavoitus 

Suunnittelutarkkuudeltaan  kunnan kokonaisyleiskaava vastaa 

periaatteessa veneilysatamien kuntakohtaistaYleiSsuunflitelmaa 

 ja  osayleiskaava veneilysataman 1yleissuunnitelmaa.  Kaavoitus 

 ja  vastaavan tasoinen satamasuunnittelu onkin tarkoi tuksen-

mukaista suorittaa samanaikaisesti, jolloin sekä maankytön 

asettamat että satamatekniset vaatimukset voidaan parhaiten 

sovittaa yhteen. 

Maankyttölukujen  ja  venetiheydenkasvuennusteiden perusteel- 
 
-  

la  voidaan 	ryioida tarvittavien venepaikkojen,  sek 	laituri- 
 
- 

paikat  ett 	talvisiilytysalueet, mrt  eri ohjevuosina. Alue- 

tarpeisiin etenkin maa-alueiden osalta vaikuttaa my6s stanian 

kiytt6tarkoitus. Esim. viereist 	asuntoaluetta palvelevan ko- 

tisataman pysk6intialueiden tarve venepaikkaa kohti  on  pie-

nempi kuin  koko  kuntaa palvelevan sataman. Samoin omakoti- 
 
- 

aluetta palvelevan sataman talvisi1ytysalueiden tarve  on 

 pienempi kuin kerrostaloaluetta palvelevan sataman. 

Sijoitusvaihtoehtoja  laadittaessa huomioon otettavia satama  

ty  seuraavissa luvuissa.  

1)  Tss 	raportissa  on  kytetty  termiä h vene il ys atamah.  Sis - 

asiainministeriön kaavoissa kytettvi 	merkintöj 	koske- 

vassa ptöksess 	kiytetin kuitenkin termii 'venesatama''. 
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Veneilysatama  aiheuttaa yleens 	aina jonkin verran suunnitte- 

lussa huomioon otettavia hiiriöit 	ynipiristössi.  Nit 	ovat 

 mm.  ajoneuvoliikenne,  melu  ja venellikenteen  aiheuttamat 

haitat muu]  le  vesistön kiytöl  le.  Edelleen sataman rakentaminen 

aiheuttaa muutoksia maisemakuvaan  ja  etenkin talvisilytys-

alueet saattavat olla hankalia sijoittaa ymprist66n sopivas-

ti . Hyvä] li  ja huolel lise]  la  suunnittelu]  la on  mandollista 

saada sataman rakentamisen edellyttmit ympiristön muutokset 

mandollisimman vihâisiksi. Veneilysatamien sijoituksen  1h-

tökohtana  tulisi olla, että satarnat sijoitetaan mandollisini

-man  lihel]e  asutusta kuitenkin niin, etti niiden aiheuttamat 

hiri5t asutukselle  ja ympristönniuutokset jiivt mandolli- -  

simman  pieniksi. 

Saaristoaluei  ile  laadi ttavissa yleiskaavoissa tulee seudul] 

 set  tarpeet ottaa erityisesti huomioon koti-, vieras-  ja 

luonnonsatamavarauksia  suunniteltaessa. 

Kokonaisyleiskaavakartassa  osoitetaan veneilysatamakytt65n 

vaçattavat maa-  ja vesialueet (kaavamerkint 	LV,  vesi  ii  iken- 

teen  alue, joka kaavamryksin tsmennetin tarkoittaniaan 

venesatamaa) sekä tarvittavat liikenneyhteydet. Kaavaselos-

tuksessa esitetn jatkosuunnittelussa huomioon otettavat 

nik6kohdat, kuten sataman luonne, mitoitus, paiveluvarustus,  

S 

	

	

toteutuksen ajoi  tus,  teknisen huollon jirjestiminen, suoje- 

]unkökohdat jne. 

Pieniä  ja esim.  virkistysalueiden yhteyteen sijoittuvia sa-

tamia ei kokonaisyleiskaavassa tarvitse esitt, ellei  se 

 ole tarpeen alueen suojaamiseksi muilta maankyttömuodoi]ta. 

Osayleiskaavan  tarkkuus  on  usein lhell 	yksityiskohtaisen 

kaavan (asema-, rakennus-, rantakaava) tarkkuutta. Suunnit-

telualueen laajuudesta riippuen osayleiskaava voidaan laa-

tia joko kokonaisyleiskaavan 	tapaan  tai  noudattaen jiljempn 

 es  i tettv  I  i  yksi  ty i skohta  I  sessa kaavol tuksessa kytettvi 

 periaatteita. 
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9.2  

Yksi  ty i  skoh  tai  nen kaavo  I  tus  

Yksityiskohtaisessa kaavoituksessa osoitetaan alueiden  kyt- 

tötarkoitus  sekä rakentamisen  mr 	ja  laatu tarkasti.  Tsti  

johtuen kaavaa laadittaessa tulee  selvitt 	sataman rakenta- 

miseen liittyvät  ymprist5lliset,  maisema-  ym.  tekijät, sa-

taman  liittminen ulkoisiln verkostoihin  (katu -/tiellitty-

mt,  vesihuolto) sekä  sisâiset  järjestelyt, kuten rakennus-

ten sijoitus  ja  kerrosala,  pysköinti-  ja  talvisilytysalu

-elden  sijoitus.  

Kaavamerkintöjen  ja  mrysten  osalta noudatetaan seuraavia 

 perlaattel  ta.  

Venesataman  maa-alue  rajataan vahvistuvalla  viivalla. Kaava- 

merkintä  on  LV,  venesatama.  

Rakennusalat merkitn  tarpeen mukaan joko  ohjeeli isina  tai 

 sitovina.  Rakennusoikeus  mrtin  tarvittaessa.  

• Pysköint!alueet esitetn veneilysataman  osana silloin, kun 

ne palvelevat  pasiassa satamatoimintoja ja/tai niità  käy- 

tetn talvisilytysalueina. Pasiassa  muuta kuin satamaa  

• 	palvelevat  pysköintialueet  on  syyt 	selvyyden vuoksi merki- 

t 	LP -alueina.  

RakA  31+  §:n  nojalla voidaan  kaavassa  antaa  mriyksi 	vesi- 

alueen  silyttmisest 	ja  jrjestmisest.  Ne  vesialueet, 

 joille sijoitetaan rakenteita,  rajataan pistekatkoviivalla 

 ja ni i ile  annetaan  tarpeell iset kaavamrykset. Mikl  i  ym- 

prist5lliset  syyt eivät vaadi näin tarkkaa esitystä, voidaan 

 kytt 	v1jempi 	merkintöj 	ja  m 	ryksii. Tilöin  voidaan 

 LV-alue ulottaa  veden  puolelle  ja  antaa tarpeelliset  m - 

rykset  alueen  si1yttmisest 	vesialueena  (kuva  14).  Ranta - 

kaavassa kytetn yleens 	kuvan  5  mukaista  esitystapaa.  

Myös rantaviivan rakentamisesta  tal  silyttmisest 	luonnon- 

tilassa voidaan antaa  mryksi. 



Kuva  Ii.  Esimerkki asema -/rakennuskaavasta  (kaavio)  

. 	. 	•.. 	• 	•  i#. 	•• 	• 	••• - 	• 	• 	I 

I 	1 
I 	I 	I 

p 	 P  1' 	J  
• 	I  
I  - 	 . 	. 

LV 

• 
• 	 1  

jW  

I.  • 	• 	 S 	* -  S  

LV  Venesatama  

I  Roomalainen 	numero 	osoittaa 	rakennusten,rakennuksen  

tai 	sen 	osan 	suurimman 	sallitun 	kerrosluvun 

_____  Istutettava 	alueen 	osa  

p  Pysköimispaikka  

500  Rakennusoikeus 	kerrosalanelj5metrein 

lihi  Rakennusala, 	jolle 	saa 	sijoittaa 	polttoaineen 	jake- 

lua 	palvelevia 	rakennuksia  

W  Vesialue  

w 1  Vesialueen 	osa, 	jolle 	saa 	sijoittaa 	kelluvia 	laitu- 

reita 	enintn 	100 	venett 	varten  

w 2  Vesialueenosa, 	jollesaa 	sijoittaa 	kelluvia 	tai 	kun - 

teità 	aallonmurtajia 	tai 	laitureita 	enintn 	20 	ye- 

nett 	varten  

lv Rantavlivan 	osa, 	joka 	on 	silytettv 	luonnontilassa  
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Kuva  5.  Esimerkki asema-/rakennus-/rantakaavasta (kaavio) 

ru 

w 

S 	•  
S  • - •  

[V 1 	Venesatarna,  jolle  oleva vesistön  osa  on  silytet - 

tv 	luonnontilassa. Alueelle saa kuitenkin  si- 

joittaakelluvia  tai  kiinteitä laitureita.  

On  kuitenkin huomattava, ettei kaava sinnsi anna oikeutta 

tyttöihin, ruoppauksiin  ja  laitureiden rakentamiseen, vaan 

riihin  on  haettava tarvi ttaessa luvat vesilain stmss 

jirjestyksess. Toisaalta ei vesioikeuden lupa my6skin anna  

S oikeutta kaavan vastaiseen rakentamiseen. 

Venesatamat  on  katsottava aina taaja-asutukseksi  si  1 loin, 

 kun alue muutenkin  on  teaja -asutusta  so.  satamat  on  merkit-

tiv 	kaavaan  tai  hankittava rakennuslupaa vaativille toimen- 

piteille poikkeuslupa. Sama koskee aluetta,  jolle  on  laadit-

tava rantakeava RakL  123 a §:n  nojalla. Venesatama voi yksi-

nnkin muodostaa RakL  14  §:ssi  tarkoitettua taaja-asutusta, 

jolloin alueelle  on  joko leadittava ao. kaava  tai  hankittava 

poikkeus lupa. 

.  

Milloin kaavassa osoitetaan rakentamista alueelle,  jolle  ei 
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ole  tieyhteytti  maitse, tulee  kaavassa  osoittaa, miten  lii- 
 
- 

kenne  alueelle  jirjestetin  ja  osoittaa myös tarvittavat 

satama-alueet.  

. 
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VESJALUEEN  SUUNNITTELU  

10.1  

Venevylt  ja  -'reitit 

Virallisten venevylien suunnittelu  ja  toteutus kuuluvat  me

-renkulkuhallitukseile  ja TVH:11e.  Lisäksi vesihallitus  on  suun- 

nitel lut sisvesi ile venei lyreittej. Venei lyn  1  isntyess  

on  venevylien  tarve 1isntynyt varsinkin kaupunkien vesi- 

alueilla. Monissa tapauksissa olisivat kaupungit  ja veneseu- 

• 	rat  valmiita aktiivisesti osallistumaan venevy1ien suirnnitte- 

luun  ja merkintn.  Toiminnan tulee kuitenkin tapahtua viran- 

omaisten hyvksymn 	ja valvoniana. 

Vylsuunnitte1u  jaetaan yleensä yleissuunnitteluun  ja raken-

nussuunnitteluun.  Suunnitelmien yksityiskohtainen sisltö  

on  esitetty TVH:n julkaisussa "Vesitien suunnittelu  ja raken-

tamisprosessiselvitys"  vuodelta  1972.  Merenkulkuhallituksen 

johdolla  on  kynnistymss 	venevylohjelma  vuosille  1982-1991. 
10.11  

Mi  toi  tus  

Veneilijöille tarkoitetut vesitiet voidaan jakaa virallisiin 

merikarttojen venevy1iin, epvi - allisiin pienoismerikartto- 

jen venereitteihin  ja veneretkeilijöille tarkoitettuihin  pitkiin 

veneilyreitteihin. Venevy1tja-reitit voidaan luokitella 

seuraavasti: 

Taulukko  12.  Venevyiien  ja -reittien luokitus, minimimitat 

Viyln  tai  reitin 	Silta-aukon  tur- 
syvyys,m, 	leveys,m  val  linen  vapaa 

korkeus,m, leveys,ni 

purjevenevyl 	(-reitti) 	2,0 	 kO 	15 	20  

katetun  m-veneen viyli 	1,5 	20 	5 	10'  
(-rei tti) 

kattamattoman  m -veneen 	1,0 	10 	3 	5  
reitti 

soutuvene  ja kanootti- 	0,5 	 5 	1,5 	5  
reitti 

(Vylien  ja  reittien mitat ovat tavoitteellisia esim. sisvesil
-1 	voidaan  kytt 	tiukempaa mitoitusta) 	- 

52 
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Syvyysarvot 
 tarkoittavat vahvistettua kulkusyvyytt. Merialueel- 

-  la  vyln  syvyys mitataan keskivedest 	varavesi huomioiden.  Si- 
svesil] 	vyln 

 syvyys mitataan tapauskohtaisesti 	Silta-aukon  
ja  VQmajohdon 

 korkeus mitataan purjehduskauden keskiylivedest.  

10.12  

Linjauksen  suunnittelu  

Tie-  ja  vesirakennushallituksen vesitieosasto  on  laatinut 

'Sisvesivy1ien merkinnin suunnitteluohjeet",  1978,  joita 

sovelletaan veneviy1 ien  ja  venei lysatamien tulovyl ien 

 suunnittelussa  ja  merkinnss 	seki sisvesil1i  että meri- 

alueella. Seuraavassa olevat tiedot  on  posin  ko.  julkaisusta. 

Vyln  1  injauksen  suunnittelun perustavoitteet ovat: 

- 	vylàn  tulee olla mandollisimman suora 

- 	vyll injojen lukumrn  tulee olla mandollisimman 

pieni  
0 	 . 	 . 

- 	suuria suunnan muutoksia 	60  ) tul  si  valttaa.  

Yleensä tulee linjaus suunnitella siten,  ett 	se  mandollisim- 

man vhin poikkeaa liikenteen luonnolliselta reitilti.  Vy-

• 	1n  kyttijien  mielipiteet kytöss 	olevasta  ja  suunnitel- -  

lusta  I  injauksesta  tulee selvitt 	ennen  1  injauksen lopul- -  

lista  suunnittelua. 

Linjan sijoittamista tarkastellaan kuvan  6  avulla. Suunnit-

teluvaiheet ovat:  

1.  Merenmittaus-  tai  muun pohjatutkimusaineiston perusteella 

mritelln syvyyskyrilt 	linjan sijoituksen  ja  mitoi- - 

tuksen mrvt matalikot (esimerkkitapauksessa  syvyys-

k'yrien kohdat  l - ).  Ennen linjojen lopullista sijoitusta, 

mitoitusta  ja  rakentamista mitoitusmatalikoiden sijainti 

 on  oltava mritetty tankoharaamalla. 
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2. Kolme matalikkoa  mr 	linjan sijainnin. Linja pyritn 

sijoittamaan siten,  etta kohtisuora  etäisyys  u  linjasta 

eri mitoitusmatalikoille  on  yhtä suuri. 

u i  =  U 2  =  U 3  

Jokaisen  u:n  on  tytettv 	kohdassa  10.11  esitetyt  mini- 

mi  vaatimukset.  

3. Jos 

1 ,5 - 2u S 	 U 11 	u 1  =  u 7  =  u 3  
sall  

ehto 

u i  =  U 2  =.  u  

mr 	linjan sijainnin.  Jos  jokin  

u >1 ,5 - 2U  

voidaan linjaa siirt 	kyseisen matalikon suhteen. 

.  Jos  joku  u <u 11  on  harkttava ruoppausta.  Koska minkä 

• 	tahansa mitoitusmatalikon ruoppaaminen mandollistaa linjan 

uudelleen sijoittamisen siten,  etta  kaikki etäisyydet  u 

 suurenevat,  on  ruoppauskustannusten rninimoimiseksi  kaikki 

mitoitusmatalikot tutkittava.  

5.  Ellei kohtuullisilla ruoppauskustannuksilla voida toteut-

taa ehtoa  

u =u =u =u 1 	2 	3 	sall  

on  harkittava linjan taittamista  ja kytiv 	ede1l 	esitetty 

sijoitusprosessi  läpi joka linjalta erikseen. 

Sopivien linjamerkkien rakennuspaikkojen puute  ja  mandolli-

suudet rakentaa linjalle riittvn pitkä  kanta  rajoittavat 

usein voimakkaasti linjan sijoitusta. 
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Kuva  6.  Linjan  sovittaminen(60)  
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10.13 

Me  rk  i nt 

Trkeimmt venevyflt  ja veneilysatamien tulovylt  voidaan 

merkitä lirijamerkeilUl, reunamerkeilUi  tai  rantamerkei1l. 

Linjamerkeillmerkitn vylin keskilinja linjatauluparein. 

Reunamerkei1l 	merkitn viyln  reunat viitoilla. Rantamerk- 

kein 	voiiaankyttiivaroitus1oistoja, rantavalaistusta, 

 pa  i kantami smerkkeji  tai  tutkaheijast  imi  a.  

Veneiden paikantamisen helpottamiseksi venevylt voidaan  mer-

kiti linjatauluparein. Linjamerkkien  sijoittamisessa tulisi 

noudattaa  mm.  seuraavia periaatteita: 

Linjamerkkien etisyyden  on  oltava niin suuri, että mitoitus-

matalikon kohdalla veneesti selvästi voidaan havaita poikkea - 

minen  linjalta ennenkuin muodostuu karilleajovaara. 

Alamerkki  sijoitetaan vyli1injan jatkeelle rannalle  tai ye

-sialueel  le  yleensä mandollisimman lihel  le  linjan  ]hint 	kyt- 

töp  is  te  t t  

laulun koon mri taulun etäisyys linjan etisimmst 	kyt- 

t5pisteest.  Tavoitteena  on  mitoittaa linjamerkint 	kaikkia 

• 	 mandollisimman hyvin palvelevaksi kyt- 

tuen pieniä merkkien rakennekorkeuksia. 

Venevylilli kytettyyn linjamerkkiin  ei yleensä asenneta 

 I  injavajoja. 

Reunamerkint 	on  trke 	veneen paikantamisessa  ja ohjailussa  

varsinkin rajoitetulla nkyvyydel1. Erityisesti purjeveneil- -  

le  tarkoitetut vylt  ja veneilysatamien tulovy]t  tulisi 

merkitä reunamerkej  1 l.  

Reunamerkkien  sijoituksessa tul isi noudattaa  mm.  seuraavia 

periaattei  ta: 

56 
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Reunamerkit  sijoitetaan aina vy1n haraustason pohjakiyrn 

sille kohdalle, joka  on  lhimpni vyllinjaa. Merkistmerk

-kl  in  vedetyn murtovi ivan  ja  vyl1l injan vl  il  l 	ei saa jd 

haraustasoa ylittvi 	pohjamuodostelmia. Reunamerkkien  sijoit- 

taminen lHan tihesti ei ole tarkoituksenmukaista. Vlimatka 

merkit 	merkkiin samalla puolella vyl 	tulisi suoralla osuu- 

della olla vhintin  300-500 m.  Alusten ohjailun helpottami- 

seksi olisi, missä mand.ollista, reunamerkit pyrittv 	sijoit- 

tamaan pareittain porteiksi.  

Kuva  7.  Reunamerkkien  sijoittaminen  (60)  

Kansainvilisesti  on v. 1976  sovittu uusista tunnuksista  vy- 

•  lien  viitoituksessa.  Kun sopimus saatetaan Suomessa voimaan, 

tulevat viittojen kaikki tunnukset  ja  myös nimitykset muuttu-

maan. Sopimus mandollistaa myös lateriaalijrjeste1mn käytön 

vylien merkinnssi. Uusi viitoitusjrjestelm  on  yksityis- 

kohtaisesti esitetty MKH:n julkaisussa "VIITOITUSJÄRJESTELM 	A, 

 yhdistetty kardinaali-  ja  1ateraalijrjestelm",  vuodelta  1977. 

Se  astuu Suomessa voimaan merialueella vuonna  1981  ja  sisi-

vesil1 	vuonna  1982.  

Paikantamismerkkej 	voidaan rakentaa venevy1il1e maamerkeiksi 

rannoille. Paikantarnismerkeill 	osoitetaan vyln kulkua  ja  

helpotetaan  veneiden paikantamista. Paikantamismerkkej 	raken- 
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netaan niemenkrj  il  le,  saari  lie, luodoi  ile  tai mui Ile  näky-

ville paikoi ile vy1in  varrelle yleensä mandollisimman lhel-

le  rantaviivaa. 

Varoitusloistoja  voidaan rakentaa rannoille  tai  veteen osoit-

tamaan pime1I 	veneilijöllie kiintopisteit 	veneen paikanta - 

mista  varten. Paikantamisen helpottamiseksi varoitusloistot 

voidaan sektoroida. Varoitusloistot asennetaan yleensä mandol

-1 isimman ihe1 le rantavi ivaa vy]n  keski linjalla. Varoi  tus-

loistoilla  on  tarkoituksenmukaista osoittaa vaarallisia ka-

reja, vyUkapeikkoja, vyln suunnanmuutoksia  ja  muita viy - 

I n  eri  kol skohte i ta.  

S  
Rantavalaistus  on  tehokkaimpia keinoja helpottaa veneiden oh-

jailua pirneil 	kanavissa, kapeikoissa, satamansisintu]oaukoissa  

tai  muissa kohteissa, rniss 	vyli kulkee 1heil 	rantaa. Etii- 

syyden arviointi 	valaistuun kohteeseen  on  huomattavasti  hel- - 

ponipaa  kuin  vi Ikkuvaan valopisteeseen. 

Tutkaheijastimia  voidaan rakentaa rannoille  ja  veteen osoit-

tamaan merenkulkijoille kiintopisteit 	tutkanavigointia varten. 

Yleensä luonnonmaamerkit toimivat riittivn hyvini tutkakiin-

topisteini. Mirtyille kohteille voidaan kuitenkin rakentaa 

tutkaheijastin. Esimerkiksi, kun vesirajassa oleva  kivi  tai 

• 	laakea  ranta  on  alueella, joi  la vedenkorkeuden  vaihtelut ovat 

suuret. Venei1ijöit varten tutkaheijastimia voidaan sijoittaa 

 mm. viittoihin. Viittoja sekmuitamerkkejivarustetaany1ei-

sesti  myös heijastinnauhoin  ja  -värein.  

10.2 

Veneilysataman  vesialueen mitol  tus 

Veneilysataman  vesialue muodostuu yleensä seuraavista osista: 

Tu1ovyl, sisntuloaukko  ja  satama -alias. 

10.21 

Y1eist 	Vesialueen laajuus  on mritettv 	erikseen jokaista satamaa 

varten. Vesialueen suunnittelemiseksi  on  ensin selvitettv 
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ja  arvioitava satamaa kyttvien veneiden  koko ja  luonteen-

omaisimmat piirteet. Jotta alueen kytt5 muodostuu tehokkaaksi 

 on  tarpeen mritell 	tarvittavien venepaikkojen lukumr 

suu  r u us 1  uo  k  i  t  ta i  n.  

Seuraavassa  on  esitetty erilaisia verieiden kokoluokituksia. 

Taulukko  13  Veneiden kokoluokjtuksia 

Veneen pituus,  m 
<6 	6-8 	8-10 	10-12  

Pur  j e  vene  et  

Luokitus 	1 s 1,5 1,6 1,8 
b 2,8 3,1 3,13  

Luokitus 	2 s 	(l,3 1,3-1,6 1 ,6-1 ,9 1,9-2,2 
b 	<2,5 2,5-3,1 3,1 - 3,7 3,7-4,3  

Luokitus 	3 s 1,2-1,5 1,5-1,8 1,8-2,1 

b 	<2,4 2,4-2,8 2,8-3,2 3,2 -40  
Moottoriveneet 

Luokitus 	1 s 1,0 1,1 1,2 
b 3,3 3,6 4,0  

Luokitus 	2 s 	.<0,9 0,9-1,2 1,2-1,5 1,5-1,8 
b 	<2,5 2,5 - 3,1 3,1 - 3,7 3,7 - 4,3  

Tilasto  b 	2,0 2,4 2,7 3,1  
Luokitus 	3  s<O,9  0,9-1,2 1,2-1,5 1,5-1,8 

b 	2,4 2,4-2,8 2,8-3,2 3,2-4,0 

s 	= 	syvys, 	b  = 	leveys 

Luokitus  1  = PIANC'in veneluokitusehdotus  1976 

 Luokitus  2  = Hemmahàmnar f6r fritidsbtar  1978 

 Tilasto = Helsingissä  ja  Espoossa katsastetut SMVL:n 

moottoriveneiden keskiarvomitat  v. 1977 

 Luokitus  3  =  Ehdotus luokitukseksi Suomessa 



Kuten taulukosta voi havaita  on  veneen koosta olemassa erilai-

sia ksityksi. Ruotsissa veneiden leveydet niyttvt olevan 

suurempia kuin Suomessa. Taulukko  on  suuntaa-antava,  si  1 l 

 paikkakuntakohtaisesti  on  olemassa eroja. Sisvesi1i 	veneet 

ovat pienempiä, joten kokoluokka 	6  mon  tarpeen jakaa kah- 
tia  <5 m  ja  5  -  6 m,  joi  loin  vastaavat veneleveydet ovat  n. 
1,8 m  ja  2,2 m. 

10.22  

Vesi syvyys 

Satama-altaan vesisyvyyteen vaikuttavat seuraavat tekijät  

(102):  

- 	veneiden  syvys; venetyyppikohtainen 

- 	pohjan laatu;  kova  pohja  1  isiys  0,1 m  

- 	aal  lokko;  1  isys  0,2 m,  jos  ei tiedetä tarkkaa arvoa 

- 	vedenpinnan vaihtelut; paikkakuntakohtainen 

- 	liettyrninen; satamakohtainen 

- 	maanpinnan kohoaminen; paikkakuntakohtainen 

Taulukko  1.  Sataria -altaan vesisyvyys, mininiimitat  

S Veneer  Veneen  syvys \/aravesi, 	m  Satama-altaan 	vesi- 

pituus  p m  syvyys, 	m  
_______  p 	m 

<6 1.2 0.8 0.3 1.5 	1.1 

6- 	8 1.5 1.0 0.3 1.8 	1.3 
8-10 1.8 1.3 0.3 2.1 	1. 

10-12 2.0 1.6 0.3 2.3 	1.9 

p  =  purjevene,  m  =  moottorivene 
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Satama-altaan vesisyvyys mitataan vedenpinnan  99 	:n  pysyvyys- 

tasosta merialueilla  ja purjehduskauden keskia1ivedest 	(MNWna) 

jrvialueilla.  Taulukon varavedess  on  huomioitu  vain  kovan 

 pohjan  ja aal lokon  vaikutus. Varaveden suuruus  on  arvioitava 

aina tapauskohtaisesti.  

10.23  

Tu  1  oviy] 

Veneilysataman tuloviyl 	mitoitetaan  suurimpien  sit 	kyttvien  

veneiden mukaan. Ratkaisevaa tu]oviyUin mitoituksessa  on  venei-

den ohjal  I  tavuus . Eni  ten  vievit  tilaa purjeveneet, joissa ei 

ole apumoottoria.Ne vaativat vihintin  3.  kertaa pituutensa 

verran vyUileveytt, jotta ne voivat purjehtia tuulta vasten. 

Tulovyln leveys miiriytyy myös vyln pituuden  ja tuuliolo

-suhteiden perusteella. Taulukossa  on  esitetty sopivia viyl-

leveyksi. Tulovyln syvyys mitataan kohdan  10.11  mukaisesti. 

Taulukko.  15.  Veneilysataman tulovyln  leveys, minimimitat 

Venetyyppi 	Suojainen  sijainti Avoin sijainti 
pitki  lyhyt pitkä lyhyt 
viyl vyli viyl viy1  

m <100 m >200 m 200 	m  

moottorivene 	3x1  2xl  Xi  3xl  

purjevene 	x 	1 3 	x 	1 5 	x 	I x 	1  

= venepituus  

Sataman sisntuloaukko eli aallonmurtaja-aukko voi olla kapeam-

pi, mutta  sen  tulisi olla vhintn  2 x I. 

10.24  

Satama -allas  

Satama -allas  muodostuu veneiden kiinnityspaikoista  ja liikkumis-

t j  lasta.  Kuvassa  8 on es I  tetty  sataman toimi nnal  1  i nen  tyyppi - 

 kuva.  Sataman mitoitus riippuu satamaan sijoitettavien veneiden 
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VEEILYSATA1A TYYPPI(UVA  

ii___________________  

ii  (lillirti /6r/9i  I 
Ii  \\ ! 	/ I  'jI1  I 
I). 
I. , 	 i 	I 
I.  PONTTOONILAITURI 	6.  VENEENNOSTOLUISKA  

2. AALLONMURTAJA 	7.  PARKKIPAIKKA  

3. HUOLTOLAITURI 	8.  VENEIDEN SAILYTYSALUE  

4. HUOLTORAKENNUS 	9.  SOUTUVENERANTA  

5. SAILYTYSVAJA 	10.  KAHVILA 

I JA 	RAKENNUSVAIHEIDEN  RAJA  

SATAMA-ALUEEN  RAJA  

Kuva  8.  Veneilysataman tyyppikuva  
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koosta, nirsti  ja  laadusta, laituripituudesta, veneiden 

kiinnitystavasta, sataman suojaisuudesta  ja pohjaolosuhteista. 

 Seuraavassa ksite1ln veneiden kiinnitystapojen vaikutusta 

satama-altaan mitoitukseen. 

Veneiden kiinnitystavat voidaan jakaa poiju-,paalu-, aisa-, 

vaijeri-, vinoköysi-  ja vfliponttonikiinnitykseen  sekä vapaa-

seen poijukiirinitykseen. Yleisimmin kytettivit veneiden  kiln-

nitystavat  ovat kolme ensinmainittua tapaa. Kuvissa  9-12 on 

 esitetty eri kiinnitystapoja  (lo).  Kiinnitystavan  valintaan 
vaikuttavat venekoko  ja  -laatu, vesisyvyys, pohjan laatu, suo-

jaisuus jne.  Kl  inn itystavan  val innassa  tulee myös jolosuhteet  

S ottaa huomioon. 

Vesialueen taloudellisin mitoitustyyppi  on kiinnittii ye- 

fleet kohtisuorasti yhdensuuntaisiin laitureihin.  

Taulukoissa ilmoitettuihin liikkumistilanminimimjttojhjnon 

lisittvi5m,  jos iaituripituusylitti8Om. Sisvesia]ueilla 

liikkuniistilaksi riitt 	taulukon arvoja pienempikin tila. 

Seuraavassa ei ole eroteitu purje-  ja moottoriveneideri tarvit-

semaa  ii ikkumisti ian  tarvetta. Purjeveneet tarvi tsisivat  tau- 

lukonarvoihin 	5 -  1Ometrii lis 	liikkumistilaa luoviessaan 

 satamassa.  Sen  vuoksi  on  tarkoituksenmukaista sijoittaa ne lai-

tureiden phn.  

10. 2i 1 

Poijuki  inni tys 

Pol  j uk ii nn I  tys  sopii erityisesti  i  soi  ile  vene ilie.  Si t 	Pi ti 

vitti 	kun vesisyvyys  on  suurempi kuin  6 m. 
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Kuva  9. (10)  
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Kuva  10. (10)  

Kl INTET ULOKEAISAT  

KELLUVAT  AISAT  

1 500.. 30  



Kuva  11. (lo)  

PERAVAIJERt 

VINOKdYSISIDONTA  

fl  
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Kuva  12. (10) 

VENEIDEN  VLIPONTTONIT  

fl'  

POIJUT REDILIA  
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Poijukiinnityksess 	tulee poijunja laiturinetisyydeno1]a 

riittvn  suuri vedenpinnan vaihtelut huomioonottaen. Etisyys 

laiturista veneeseen ei saa olla liian suuri niin, että venee-

seen nousu ei vaikeudu. Toisaalta vene ei saa vedenpinnan vaih-

teluiden johdosta törmt laituriin. Poijukiinnitys sopii sekä 

kiinteisiinettke]luviin laitureihin. 

Suurilla vesisyvyyksill 	voidaan poiju ankkuroida kahteen ank- 

kuripainoon,  jolloin veneiden sivusuuntainen liike pienenee. 

Kun miritetin liikkumistilan leveys  (B)  ja  laiturin  ja ankku-

ripainon vflinen etiisyys  (A)  voidaan laiturien välinen eti-

syys  (C)  laskea. 	 - 

Venepaikan  leveys  (D)  mriytyy venekoon  mukaan. Tietoja  ye- 

neiden leveyksist 	on  taulukossa  13.  Taulukossa annetut vene- 

paikan leveyden arvot ovat sopivia Suomen oloihin. Soutuvene-

paikkojen  ja alle  5  m venepaikkojen  leveys voi olla  vain n.  

2 »4  m.  Suomen oloissa alle  5  metrin kokoisia veneiti  on  huo

-mattavasti,  etenkin  s 
 
i sves  I al  uee  il  a.  Lii kkuni  ist il  an minim  i -  

leveyten 	pidetin  n.  2  kertaa venepituus, mutta  sen tul isi 

olla vhintin iSm. 

Taulukkol6. Poijuki innitys, minimimitat 

Mi  toi tusveneen pituus , 	m 
6-8 8-10 10-12 

A. 	Etäisyys 	laituri- 

ankkuripaino, 	kun 

vesisyvyys 	on 	2 	m 10 	12 15 17 

m 12 	l4 17 19 

6 m l4 	16 19 21 

B. 	Laiturienvlinen  
Ii  ikkumisti  la, 	m 15 15 20 25 

C. Laiturien 	etäisyys, 

kun 	vesisyvyys 	on 	2 	m 35 39 50 59 

m 39 3 5+ 63 

6 	m 43 7 58 67 

D. Venepaikan  le- 

veys,  iii 	3,0 	3» 	3,8  

Mitoitusveneen  leveys,  m 	2,2 	2,6 	3,0 	3,6  



10. 2L2  

Paa  luki  inn  i tys 

Paaluki innitys  sopii satamaan, jossa pohja  on  paalutuskelpoi- - 

nen  ja vesisyvyys  ei ole liIan suuri. Paaluki  inn  itys  sopii 

 kaiken kokoisilleveneille.  Tavallisesti paalujaei tulekyt- 

kun vesisyvyys  on  suurempi kuin  6 m.  Veneen  ja paalujen 

 etäisyys tulee mirt 	vedenpinnan vaihtelujen perusteella. 

Mitä suurempi  on  vaihtelu sitä suurempi etisyyden tulee olla. 

Paalukiinnityksess 	venepaikan  koko  on  pienempi kuin poijuklin- 

nityksessisen  sijaan liikkumistilantuleeollavljempi. Liik-

kumistilan minimileveyten 	voidaan  pit 	n. 2,5  kertaa vene- 

pituus, mutta  sen  piti olla vhintn  15m.  Vene voidaan kiin- 

nitt 	joko yhteen paaluun  tai  kahteen paaluun. Etuna  ensin- 

mainitussa vaihtoehdossa  on  helppo veneen  kl innitys ja  halt- 

tana  vaikeus saapua laituriin.  Kolmas  vaihtoehto  on  kiinnit- 

t 	veneet veneen sivuilla oleviin paaluihin, jolloin venepai- -  

kan  pituus lyhenee. Paaluki innitys sopii huonosti olosuhtei- - 

siin,  joissa vedenpinta vaihtelee voimakkaasti talvella. 

Taulukko  17.  Paaluki innitys, minimimitat 

Mitoitusveneen  pituus  

-'6 6-8 8-10 10-12 S 
A. Etäisyys 	laituri-- 

paalu, 	m - 8 10 13 15 

B. Laiturienvlinen  

i ikkumisti  la, 	m 15 20 25 30 

C. Laiturien 	etisyys, 	m 31 0 51 60 

D. Venepaikan 	leveys, 	m 2,8 3,2 3,6  

Mitoitusveneen 	leveys  
(max), 	m 2,2 2,6 3,0 3,6 

Al le 5 m  venei  1 le  sopiva venepaikan  koko  on 2»4  x  7.  
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10. 2'i3  

Aisaki  inni tys 

Aisakiinnitys  sopii alleBmetrinveneilleponttonilaitureihin. 

Kun vesisyvyys  on  suuri,  on  aisaki innitys  sopiva veneenki  inni-

tystapa. Venepaikan  leveys miriytyy veneleveyden mukaan. Vene- 

pituus ei saa paljoa ylitt 	aisan pituutta. Liikkumistilan 

leveys  on  sama kuin paaluki innityksessi. 

Taulukko  18.  Aisakiinnitys, minimimitat  

fl  Mitoitusveneen  pituus  

6 	6-8 	8-lo 10-12 

fl 

A. Etäisyys 	laituri- 

veneenper, 	m 6,5 8, 10,5 12,5 
B. Laiturienvi1jnen 

liikkumistHa, 	ni  15 20 25 30 
C. Laiturien 	etäisyys, 	m 28 37 46 55 
D. Venepaikan 	leveys, 	m 2,8 3,2 3,8  
Mitoitusveneen 	leveys,  
(max), 	m 2,2 2,6 3,0 3,6 

Al le 5 m  vene  i  1 le  sopiva venepa  i kan koko  on 2,14  x 5. 

10.21414  

Muut ki  inn  itystavat 

Vaijeriki innitys  soveltuu  vain  suoja iseen satamaan  ja  pienille 

veneille. Tl15in voidaan mitoituksessa  kytt 	paalukiinni- - 

tyksen mitoitusarvoja. 

Vinok5ysikiinnitys  sopii parhaiten moottoriveneille suojai

-sessa  satamassa. Mitoituksessa voidaan kytti 	aisakiinni- 

tyksen mitoitusarvoja. 

V1iponttonikiinnitys  tulee harvoin kysymykseen Suomessa  1- 

hinn 	kalleutensa  takia.  Sen  sijaan  situ  kytetn  paljon 

Keski-Euroopassa.  Se  soveltuu kaikenkokoisille veneille. 
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Vapaa poijukiinnitys soveltuu erityisesti isoille veneille 

satami  in,  joissa rannan Uihel1 	oleva vesialue  on  matala  ja  

muuta vesialuetta  on  riittvsti.  Jokaisella veneell 	on 

 tll5in  oltava jolla maihinnousua varten,  ja joll ille  on  va-

rattava satamasta tilaa. Kun vesialuetta  on vain  rajoitetus- 

ti kytettviss 	vapaa poijukiinnitys ei suuren tilantarpeen- 

sa  vuoksi yleensä sovellu venei lysatamaan.  

10.3  

Aal lonmurtajat  

10.31  

Yleistä 	Veneilysataman toiminnan trkc 	edellytys  on  suojainen  si- - 

jainti.  Milloin  sit 	ei ole luonnostaan jirjestynyt, joudu- 

taan turvautumaan aallonmurtajaan. Seuraavassa selvitetn 

trkeimpi veneilysatamissa kysymykseen tulevia aallonmur-

tajatyyppej . 

Aallonmurtajatyypin  valintaan vaikuttavat aallonkorkeus,  ye

-sisyvyys  sekä pohja-  ja jio1osuhteet. Aallonkorkeus  riippuu 

vesisyvyydest, tuulen vapaasta pyyhkisyalasta  ja  tuulen 

nopeudesta  ja kestoajasta sek 	jossain mirin pohjan kaltevuu- 

desta  ja  laadusta. Sisvesi1l 	aalto  on  jyrkemp 	kuin meress.  

S 	Aallokon  korkeuden  (H)  suhde pituuteen  (L)  riippuu tuulen  
1 	1  

nopeudesta. Sisvesi1l 	HJL  on  noin  --j-  ja n'eress 	-  

Kuvan diagrammista voi karkeasti arvioida merkitsevn aallon- 

korkeuden, joka  on n. 1,6  kertaa aallon keskikorkeus  

ja  aallon maksimikorkeus  on n. 1,9  kertaa merkitse - 

v 	aallonkorkeus. Aallonkorkeus  ei voi olla suu- 

rempi kuin  0,78  kertaa vesisyvyys, koska aalto tll6in kaatuu. 

Mitoitusaallonkorkeus riippuu myös aallonmurtajan tyypist  

(106).  

Yleensi  voidaan aallonsuojaa  pit 	tarpeellisena, kun sata- 

man edessi  on  avointa selk 	yli  0,5 km.  Satamassa sallitaan  

0,3  ni  merkitsev 	aallonkorkeus ja  yksittäiset aallot saavat 
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olla jopa  0,5 m  korkeita. Diagrammissa  on  oletettu,  etta  ye- 

sialueella  ei ole aaltoja rajoittavia tekijöitä. Todellisuu- 

dessa aallonkorkeus  on  esitettyj 	arvoja pienempi. Kytnnös - 

s 	on  tarpeen mittauksin selvitti aallonkorkeudet suunnitte- 

lualueella. Mikili mittauksiaei suoriteta  voidaan aallonkor -

keuden arvioimiseen  kytt 	julkaisuissa olevia kaavoja  ja 

kuvaaj i  a.  

Aallonmurtajan  sijoituksen  mr 	ulapan  suunta, pohjan laatu, 

syvyyssuhteet  ja  satama-altaan haluttu  koko. Aallonmurtajan 

sijoitukseen  voi ratkaisevasti vaikuttaa myös  se,  ett 	sitä 

voidaan  kytt työpatona ja -penkereen. Aallonmurtaja  tulee 

sijoittaa niin, että  se  tehokkaimmin suojaa satamaa vallitse- 

valta aallokolta. Toisaalta tulee ottaa huomioon myös virtauk-

set  ja  1  iettyminen  satama-altaassa. 

Aal lonmurtajan  sijoituksessa  on  huomioitava sataman sisn- 

tuloaukon  käytön helpottaminen niin,  ett 	veneet kovallakin 

merenkiynni  1 l 	voivat turvallisesti saapua satamaan  ja lh- 

teâ  sieltä. 

Aallonmurtajien pjaottelu  on  kiintet  eli pohjaan peruste-

tut aallonmurtajat  ja  kelluvat aallonmurtajat. Tyypin valin-

ta mörytyy teknisten tekijöiden seki kustannus-  ja ympiris-

tötekijöiden yhteisvaikutuksesta.  Erityisesti tulee ottaa 

huomioon paikkakunnalta edull isesti saatavan rakennusmate-

riaalin käyttö aallonmurtajan rakentamiseen sekä taloudelli-

sena että ympristötekijn. 
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Fe  =  vapaa pyyhkisya1a  

H  =  merkitsevä aallonkorkeus  

V  =  tuulen nopeus  

Kuva  13.  Merkitsevät aallonkorkeudet  (106).  

Eri aal1onmurtajatyyppej 	on  esitetty kuvissal 	ja  15 (106). 

10.32  

Kiinteit aallonmurtajat 

Ki  intet aallonmurtajat  jaetaan pengeraal lonmurtaj  i  in  ja pys-

tyseinisi  in  aal lonmurtaj  I in.  Seuraavassa tarkastellaan lhem

-min  eri tyyppien erityisominaisuuksia.  

10.321  

Pengeraal lonmurtajat  

Tavallisin aal lonmurtajatyyppi Suomessa  ja muual  la on  penger-

aallonmurtaja.  Se  valmentaa tehokkaasti aaltoja. Yleensä  se  



7i4  

S  

Kuva ii4 . 	Pengeraallonmurtaja  
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Kuva  15. (102,106)  

PYSTYSUORA SEIN1AALLONMURTAJA  
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ei tarvitse kunnossapitotoimenpiteit.  Se  sopii parhaiten 

matalalle vesialueelle. 

Pengeraallonmurtaja  rakennetaan yleisimmin sekaisin kipatusta 

kivimateriaalista  ja penkereen ulkokerros ja  harja suojataan 

riittvnkarkea11amateriaalilla. Mikli kiveei olesaata

-vissa  voidaan penkereen  runko  rakentaa myös hienommista  mate-

riaaleista.  Taloudellisista syisti luiskan tulisi ollamah-

doll  isimman jyrkk. 

Luiskakaltevuuden 	valintaan 	vaikuttavat 	aallonkorkeus  ja 	ver- 

houkseen kytettviss 	oleva 	kivikoko. 	Verhouksiin 	on  myös 

kiytetty betoni'sia 	elementteji 	ns. 	tetrapodeja, 	tribareita  

jne. Verhouksena 	kytettvin 	louhoskoon 	laskemiseen 	on  ole- 

massa useita 	eri 	kaavoja 	kirjallisuudessa. 	Esim. 	kaava  (51).  

SH 3  = 

KD 	(--- 	- 	coto<.  

V 

Q 	= verhouskiven 	paino  

S 	= kivirnateriaalinominaispaino  

H 	= mitoitusaallonkorkeus 

= luiskan 	kaltevuus  

S,  veden 	ominaispaino 

KD  , 	

=  

muoto-, 	kl tka- 	ja 	ti  iviyskerroin 

2,5 	- 	luonnonkivet, 	kaksi 	heittokerrosta 

=  3 - 	1ouhoskivet, 	kaksi 	heittokerrosta 

=  5- 	louhoskivet, 	kaksi 	ladottua 	kerrosta 

=  7-12- 	muotoillut 	betonilohkareet 

Pengeraallonmurtajan  korkeus mirtn erittäin vaikeissa 

paikoissa aallon  yl ilyönnin  mukaan. Kun louheella verho - 

tun  harjan korkeusasemaksi  valitaan keskiylivesi (MHW) + 

mi toi tusaa  I  lonkorkeus  ei yli lyönt  i 	yl eens 	es ii  nny. 

 Aallon ylilyönnin estmiseksi voidaan aallonmurtajan har-

jaa muotoilla. 
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Penkereen harjaleveyden  tulee olla noin  0,75  -  1,0  -kertainen 

 suurimpien aaltojen korkeuteen nihden. Harjaleveytt 	mrt- 

tessi  on  myös työtekniset näkökohdat otettava huomioon eli 

onko penkereen pHl 	pystyttv 	ajanlaan kuorma-autolla, pus- 

kutraktori  ha  jne.  

Jos  aal lonmurtaja  on  ni  in  matala, että aal  lot  lyövit  yli,  on 

 myös sisluiska verhotfava. Aallonmurtajan sisipuolehle voi-

daan rakentaa laituri veneiden  kl inntyst 	varten. Laiturin 

toteuttamiseen  on  olemassa erilaisia rakenneratkaisuja lukui-

sasti. Tarkemmin rantalaiturirakenteita ksitelln kohdassa  

10.L. 

10.322  

Pystyseiniset aallonmurtajat  

Kun vesisyvyys  on  suuri, kasvavat pengeraal lonmurtajan kustan-

nukset jyrk.sti materiaalimenekin myötä. T]15in saattaa  pys-

tyseininen aallonmurtaja tulla edulhisemmaksi  rakentaa. 

Pystyseininen aal lonmurtaja  voidaan rakentaa 

eri tavoilla, joille kaikille  on  yhtenist 	aal toja  vastustava 

pystysuora seini. Pystyseinisi 	aahlonmurtajia  ovat: 

- 	betonikasuuni (tersbetonie1ementti) 

- 	arkku (puu  tai  betoni) 

- 	ponttiseini  (puu,  ters  tai  tersbetoni) 

- 	paalu  (puu,  ters  tai  tersbetoni) 

Pystyseininen aallorimurtaja  vastustaa aahtoja heijastamalla 

posan aahtoenergiasta. Pystyseinisten aalhonmurtajien otak-

sutaan olevan suhteellisen syvss 	vedessi  ni  in,  ett 	aallon 

murtumista ei voi tapahtua. Aallonmurtajan korkeuden tulee olla 

vhintn  1,3  -  1,5  kertaa maksimiaallonkorkeus, jotta aallon 

y1ilyöntii ei tapandu. Koska suurimman voiman aallonmurtajaa 

vastaan aiheuttavat aallot matalassa  vedessä,  pit 	vesisyvyy - 

den  olla  ko. aallonmurtajaa kytettess 	vhintn  1,5  kertaa 

aal lonkorkeus  al  iveden  aikana.  (106, 125).  



Pystyseiniset aallonmurtajat  mandollistavat aallonmurtajan 

käytön myös laiturina. Pystyseinisii aallonmurtajia  on  käy-

tetty Suomessa verrattain harvoin lhinni suurten kustannus-

ten  takia. Ylivoimaisesti yleisin kiinteaallonmurtajatyyppi 

 on  pengeraallonmurtaja.  

10.33  
Kelluvat aallonmurtajat 

Vesisyvyyden  ollessa suuri  tai  pohjan laadun niin huono, että 

pengeraal lonmurtajan rakentaminen  on  kallista, voi  kel luva 

aallonmurtaja  olla sopiva ratkaisu. 

.  

Kelluvan aal lonmurtajan  edut ovat seuraavat: 

- 	suojattavaa vesialuetta  voidaan tarpeen mukaan muuttaa 

- 	aallonmurtaja  ei vaikuta  veden  virtaukseen 

- 	rakennusaika  on  lyhyt 

- 	ympiristöhaitat  ovat mitittömt 

Haitat ovat seuraavat: 

- 	ji  ja myrsky  saattavat  runnel la  aal lonniurtajaa 

. 	

- 	vaimennuskyky  ei ole Uiheskn yhtä hyvi kuin  kiln- 

tei  I l 	aal lonmurtaj  illa 

- 	ankkuroinnissa  voi olla ongelmia.  

Kel  I  uva aal lonmu rtaja  on  suoja, joka vhent 	aal toi  1  ua ,  mutta 

ei poista sitä.  Kelluva aallonmurtaja  alentaa aallonkorkeutta 

absorboimalla  sen  energiaa.  

Kel  1  uv  la  aa  11  onmu rtaj  la on  olemassa  1  uku  lsj  a  eri tyyppej. 

Yleisimmin  on  Suomessa kiytetty kelluvina aal lonmurtaj  ma 

 tukkinippuja  joko ilman kel1ukesydnt  tai  sen  kanssa. Tuk- 
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kinippuaallonmurtajan  pit 	olla masslivinen ennen kuin  se  

pienenti aaltoilua  tehokkaasti. Tll6in kustannukset kuiten-

kin nousevat. Ilman kcllukesydinti tukkinippu vettyy nopeasti, 

jolloin  se pit 	vaihtaa muutaman vuoden vl iajoin uuteen. 

Kevyet tukkiniput soveltuvat  vain  pienille vesialueille suo- 

jaarnaan  pieniä veneiti lhinn 	pinta -aaltoilulta.  

Raskas betoniponttoniaallonmurtaja pienent 	aaltoilua  tehok- 

kaammin kuin tukkinippu. Betoniponttonin vaimennyskyky pe-

rustuu  sen  raskaudesta johtuen  hi  taaseen  hei landusperiodi  in. 

 Kelluvan aallonmurtajan periodin 	tulisi olla vhintn kaksi 

kertaa aallon periodi . Kun periodi  t  ovat yhtä suuret ei aallon-

murtajal  la  ole vaimennuskyky. Aal lonmurtajan vaimennuskyky 

ilmoitetaan tavallisesti vaimennetun aallon korkeuden suhteena 

tulevaan aal lonkorkeuteen.  

Kelluvan aallonmurtajan vaimennuskykyyn  vaikuttavat seuraavat 

tek ij  t  

- 	aallonmurtajan ma  ss  a  

- 	aallon pituus 

- 	aal lonmurtajan leveys 

- 	aallonmurtajan heilandusajan  ja  aallon  periodin  suhde 

- 	aal lonmurtajan ui nt  i  syvyys 

- 	aallonmurtajay ksikön  pituus 

- 	aal lonmurtajan  ankkuroi nt  I  

Tyypiltn  ja  rakenteeltaan monimutkaisten aallonmurtajien 

vaimennuskyky  on  luotettavien  tulosten saamiseksi tutkittava 

mallikokeessa 	Yksinkertaisisa perustyypejst 	on  jo  olemas- 
sa mallikokeita 

Trkeint 	kelluvan aallonmurtajan  toiminnassa  on  aaltojen  
energian hvittmjnen 

 itse rakenteen avulla, eikä siirti-

mll 	rasituksia kiinnitysköysjin  ja ankkureihin.  Parhaimpia 

rakennusajnejta ovat betoni  ja ters.  Puu soveltuu  vain ti - 
lapisiin  ratkaisuihin vettymisens 	takia. 	Kelluvan  aallon- 

murtajan  voimakas kehitystyö  on  kynniss 	sekä Suomessa että 

 u 1  korna illa. 



1O.4 

Lai  tur  it  

Venelaiturit  voidaan jakaa kahteen ptyyppiin: kiintet lai-

tunt ja keiluvat laiturit.  Seuraavassa esitetn trkeimmt, 

veneilysatamissa kysymykseen tulevat laiturityypit  ja  niiden 

kytt3kohteet. Laitunityypit  on  esitetty kuvissa  16-19 (lo).  

lo.Il 

Kiinteit laitunit 

1o.tl  1  

Yleistä 	Laiturien rakennusaineena kytetin puuta, betonia, luonnon- 

kivei  ja terst. Laitunit mitoitetaan luonnonkuormille ja 

todel  I  isi  1 le,  esi intyvi  ile hyötykuormi ile. Luonnonkuormat 

 ovat usein maaraavia. 

Luonnonkuormia  ovat: 

- 	maan  ja veden  paineet 

- 	aaltovoimat 

- 	lumi-  ja tuulikuormat 

- 	staattiset jkuormat 

- 	dynaamiset jkuorniat 

Hyötykuormia  ovat 

- 	laitunin omapaino 

- 	veneidenkiinnitys-jahankausvoimatkiinteiHe 

laiturei  Ile:  

kohtisuoraan laituria  vastaan  3  kN/m 

 laiturin reunan suunnassa  1  kN/m 

kiinnityslaitteet, ankkurointi  jne.  20 kW  

- 	kansikuormitus 

ajoneuvokuorma 	kW/m 2  

venelaiturit 	2  kN/m 2 ,  tasainen kuorma 



EI 

Kiinteän laiturin mitoituksenmrvin 	tekijöinä ovat  j - 

kuormat. Jikuorrnat jaetaan staattisiin  ja dynaamisiin  j- 

kubrmiin. Staattisia kuormia  ovat lmpöliikkeest 	aiheutuvat 

tuulen  ja  vi rtauksen  aiheuttamat  sek 	vertikaal iset jikuor - 

mat.  Dynaamisia kuormia ovat liikkuvien jiden paine  ja han- 

kaus.  Lähemmin jkuormia tarkastellaan TVH:n julkaisussa 

"Rakenteiden jikuormat  ja jn kantokyky",  1978. 

Kiintei laituria  tulee veneilysatamissa  kytt 	lhinni 

aallonmurtajalaiturina, ulokelaiturina penk.ereessi,  ranta-

laiturinajahuoltolaiturina. 

Kiintein  laiturin kyt6n haittana  on vedenkorkeusvaihtelujen 

 aiheuttama hankaluus varsinkin pienten veneiden kohdalla.  Ali- 

veden  aikana  on pisy  pieniin veneislin hankalaa. Kiintein 

laiturin kannen korkeus  on  val ittava  niin, ettei  se  joudu  ve-

den alle yl ivesil]ikin.  Jos vedenvaihtelu on  suuri voidaan 

laituriin rakentaa kapea alatasanne. Kiintet laiturit jae-

taan  ranta-ja pistolaitureihin.  

10. 14  12 

Ran  ta  la  i tur i  t  

Seuraavassa  on  esitetty trkeimmt rantalaiturityypit:  

I  
Paalulaiturin paalut  ovat joko puuta, tersbetonia  tai terst. 

Kansirakenne  voi olla joko puuta  tai tersbetonia.  Soveltuu 

paalutuskelpoiselle pohjalle. Pohjamaan täytyy olla niin luja, 

että  se kest 	rantatytön  sille tulevine kuormineen. 

Arkkulaituri  on  joko puu-  tai tersbetonihirsist 	tehty kehik- 

ko,  jonka  sisus tytetn kiviaineksella.  Kansi voi olla puuta 

 tai  betonia. Soveltuu tasaisellejakantavallepohjalle. Hei-

kosti kantaval  le  pohja]  le  perustettaessa voidaan tehdä  massan- 

vai  h to. 
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Kuva 	6 (lo)  
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Kuva  17 (10) 
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Kuva  18 (lo)  
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Kuva  19 (lo)  
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Kivikorimuu.ri tehdn kivell 	tytetyisti tersIankakoreista 

latomalla  kivet koreihin.  Muurin pohja tasataan hienoiia lou-

heel la tai  sepel  il  l.  Muuri pl lystetn tersbetoni laatal  la 

tai  lankkukannel  la.  Kivien  on  oltava ki ilamaisia  ja ri ittvn 

 suuria  ja ladonnan  huolellista. Lankojen syöpyess 	ja katketes - 

sa jivoimien  vaikutuksesta voidaan  pinta  ruiskubetonoida. 

 Rakenne soveltuu parhaiten kivipenkereen plle, kun sopivaa 

Uiyttökivei  ja  työvoimaa  on  helposti saatavissa. Rakenne ei 

ole arka painumille. Painumavauriot voidaan korjata kansi-

laattaa nostamalla. Rantatiytön  ja sen kuormitusten kanta-

minen edellytt 	kuitenkin pehmell 	pohjalla massanvaihtoa  

tai al  uspengert. 

Kulmatukimuurilaiturin  rakenne voi olla paikalla valettu  tai 

 koottu tersbetonielementeist. Tukimuurilaiturit perustetaan 

tasatul  te kantaval  le  pohjalle  ja mi  toi tetaan  sail  i  tun  pohja- 

paineen  ja maanpaineen  mukaan. 

hirsiseinHaituri  rakennetaan joko puu-  tai  tersbetonipaaluis

-ta ja  h I r s I  st .  La  i tur  I  sove  1  tu  u ran  ta  1 a I  tur i  ks  i paa  I  ut  us  ke  1  - 

poiselle kitkamaapohjaile  tai  penkereeseen  mataliin vesiin. 

Ulokelaituri  soveltuu kivipenkereeseen  1 -puoiisena aallonmurta-

jan suojasivui  le tai  rantaluiskaan  tai 2 -puol isena kivipenke-

reeseen.  Kannattajat voivat olla ratakiskoa, hirtt 	tai  ters - 

betonia. Kansi tehdn puusta  tai  tersbetorista.  

Edellisten tyyppien lIsäksi  on  olemassa suuri joukko erikois-

ratkaisujaeri olosuhteisiin jane johtavat usein taloudelii-

siinja toimiviin ratkaisuihin. 

lOil3  

pi  stol  a  i tur  it  

Paaiulaiturin paalut  ovat puuta, terst 	tai  tersbetonia.  Paa- 

lulaitureita  ovat sekä jatkuvat puupaaiulaiturit etti paalu-

anturalaiturit. Puupaaluiaiturin kansi  on  puuta. Pukissa voi 



olla suoria  ja vinoja paaluja.  Merialueilla  on  varmistuttava 

 rakenteen kestvyydest 	jiden nostoa vastaan esim. paino- 

arkulla  tai  suojapaaluilla.  Laituri soveltuu paalutuskelpoi-

selle pohjalle. 

Arkkulaiturin  hirret ovat puuta  tai  tersbetonia.  Arkku tyte-

tn kiviaineksella. Arkut voidaan rakentaa perkkin  tai  väli- 
 
-  

si  1  lakkein.  Kansi rakennetaan puusta  tai  terisbetonista.  Jos 

 jikuormat  ovat suuria  on  seint tehtv 	umpinaisiksi.  Rakenne 

soveltuu kantavalle pohjalle. Soveltuu myös aallonmurtajana 

toimivaksi lai  tur i  ks  i 

Pilarilaituri voi'olla jokomassiivinen  tai  ankkuroitupilari- 
 
-  

laituri. Pilarit valetaan massilvibetonipilareina kaivonren-

kaisi  in tai  terskuoreen.  Kansi rakenne voidaan tehdä puusta  tai 

 tersbetonista.  Laituri soveltuu sekä  ranta-  että pistolaitu-

riksi kantavalle pohjalle. 

Taulukossa  19 on  esitetty kiinteiden laitureiden soveltuvuus 

erilaisiin pohj ao  Ios uh te  is ii n 

10.  

Kelluvat laiturit 

l0.L2l  

Yleistä 	Kelluvan  laiturin etuja ovat seuraavat: 

- 	kuivareuna  pysyy vakiona 

- 	sijoittelua  voidaan tarpeen mukaan muuttaa 

- 	kustannukset eivt ri ipu perustamisolosuhteista 

- 	kustannukset usein halvempia kuin kiinteill 	laitu- 

re  illa 

- 	soveltuvat sarjavalmistukseen 

Haitat ovat seuraavat: 

- 	rikkoutumisvaara,  jos  rakenne  on  heikko 
- 	kunnossapitokustannukset  ovat yleens 	suuremmat kuin 

ki inteiss 	laitureissa. 
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Keiluvat laiturit  soveltuvat kytt6ön seuraavissa tapauksissa: 

- 	vedenkorkeuden  vaihtelut ovat suuret 

- 	pohja  on  paalul  lie  Il ian pehme 

- 	saaristo-olosuhteissa, kun ty6  on  hankaia  tehdä 

- 	kun tehdn useampia samanlaisia laitureita 

Keliuvat laiturit tehdn  rakentamalla kansi ponttonien  pil- -  

le tai  asentamal  la  ponttoneja  suoraan perkkin laitureiksi 

Ponttonilaiturit  voidaan tyypiteil 	kolmeen ryhmin: raskaat, 

keskiraskaat  ja  kevyet. 

TVH  on  ptynyt  ehdottamaan seuraavaa jakoa: 

Ikl =  raskaat ponttonilaiturit  
2  

untikyky kuormaila  p  =  1  KN/m  

kallistuma 	60  ja kulvareuna 	5 cm  

toispuoieiseilakuormalla  1  KN!m 2  

1k2  = keskiraskaat ponttonilaiturit  
2  

uintikyky  kuormalla  p  =  1  KN/m 
- 	0. 	 .  

kall istuma =  15 	ja kuivareuna =  5 cm  

toispuoleisellakuormalla  I  KN/m 2  

1k3=kevyetponttonhlaiturit  
2  

uintikyky  kuormalla  p  =  1  KN/m 
. 	0. 	 . 	 -  

kallistuma =  15 	ja kuvareuna 	5 cm  

toispuoleiseilakuormaliaO,5 KN/m 2  

Esitetyt vakavuusehdot ovat erittin ankarat kytöss 	olleil- 

le  usel  Ile  kevyl  lie  ponttonei  Ile,  joista monet putoavat koko-

naan luokattomaan sarjaan. 

Kelluvia  laitureita  on  olemassa lukuisasti eri tyyppejä. 

Kytöss 	olevat tyypit ovat: kevytponttonit, puuponttonit, 

terissiii6ponttonit  ja tersbetoniponttonit. Ponttonilai-

turin val inta  riippuu venekoosta  ja  sataman suoja isuudesta. 

Tersbetoniponttoneja kytetn nykyisin eniten  ja  niitä 

valmistetaan standardikokoja. 



0.1422 

La  itu  r I  tyyp  it  

Kevyt ponttonilaituri soveltuu pienillemoottoriveneilleaal-

lokolta täysin suojatussa pakassa. Pohttonit ovat polysty-

reenil1i tytettyji terssauma-  tai  alumliniputkia  tai poly-

styreeni  voidaan pi1lysti 	muovikalvolla  tai  laudoituksella. 

Ponttoni ankkuroidaan  pohjaan pystypaaluilla  tai  kettingei1l. 

 Kansi  on  puuta. Laituri suositellaan nostettavaksi yl6s  vedes-

t 	talveksi. 

Puuponttonilaituri  soveltuu kaikenkokoisille veneille aallo-

kolta suojatussapaikassa. Ponttonit ovat poiystyreenill 

tiytettyj 	vaneri-, lasikuitu-,  tai  lautakoteloita.  Runko 

ja  kansi ovat puuta. Ponttoni ankkuroidaan kettingeill 	poh- 

j  aan ankku  r  i  pa  i nol hin. 

Terssiili5ponttoniiaiturin ponttoriit  ovat tyhjiä terssi-

liöit  ja  kansi  on  puuta. Ponttoni ankkuroidaan kettingeil-

lpohjaanankkuripainoihin. Ponttonin kokoon  n.  2xl.5m. 

Tersbeton  i pont  ton  il  a  i tur  it  sovel tuvat  kai kenkoko  is  i ile  ye-

neille aaliokolta suojatussa  paikassa. 

Kevyet tersbetoniponttonit ovat tersbetonikuorisia  poly

-styreenitytteisi. Kansirakenne  on  puuta. Ponttonit ankku-

roidaan pohjaan kettingeil1  tai  paaluille. Ponttonin  koko  

on n. 2.5 x 3 m.  

Keskiraskaat tersbetoniponttoni  t  ovat tersbetonikuorisia 

polystyreenitytteisi. Vlisil1at ovat puuta. Ponttonit kyt-

ketn toisiinsa kettingeil1. Ponttonit ankkuroidaan kettin-

gell  1 	pohjaan ankkurikappaleisi  in.  Ponttonin  koko  on n. 3 x 

6-10 m.  

Raskaat tershetoniponttonit ovat vesitiivist 	betonia ilman 

tytett. Viisi11at  ovat puuta  ja ponttonit kytketn  toisiin-

sa kettingei1l. Ponttonit ankkuroidaan kettingeiil 	pohjaan 

ankkurikappaleisiin. Ponttoninkokoonn. 3xl5 -20m.  



10. 13 

Ponttonien  liitokset  ja ankkurointi 

Ponttoriit  voidaan 1iitt 	toisiinsa joko jyk'sti  tai  nivel - 

ii toksin. Jykt lii  tokset  parantavat pituusstabi  ii teettia, 

 mutta aiheuttavat rakenteessa suurempia jnnityksi 	kuin jous- 

tavat  ii I  tokset. 

Rantasillakkeen  pituus riippuu vedenkorkeuden vaihteluista. 

Leveys ei saisi olla  1,5  metriä pienempi. Rantasi ilakkeen 

kiinnityksessi  on  kolme menetelmi: 

• 	a) 	Vaakasuoratniveletmolemmissapiiss. Sitiei  piti - 

si kytt, jos  paikalla  on  tuntuvaa aallokkoa.  

b) Vaakasuora nivel maatuel  la, ponttoni  laiturin puoleinen  

pi 	liikkuva. Laiturin puoleinen  p 	varustetaan joko 

juoksevilla  rullilla, pallorullalla  tai liukuvalla 

levy 11 	. 

c) Ponttonilaituriin nivelletty rantasillake,  joka voi 

liikkua vaakasuunnassa rantalaituri  1 la.  

Kuvassa  20 on  esitetty väli-  ja rantasillakkeita  (Li). 

Y]eens 	ponttonilaituri ankkuroidaan  vinosti sivuille upotet- 

tuihintersbetonisiinankkuripainoihinkUUmaSinkitYillket 

 tinge ill 

Ankkuripainojen  koko  on  rakennetuissa ponttonilaitureissa 

vaihde]  lut  500-2 500 kg, vl ipainon  ollessa  n. 100 kg. Kettin-

kien  pituus vaihtelee  L  - 5 x vesisyvyys.  

Kevyet ponttonit voidaan ankkuroida myös molemmin puolin lai- - 

turja  pohjaan juntattujen paalujen valiin. Tl]öinon  varmis-

tettava, ett  laituri voi liikkua vedenpinnan vaihtelujen mu-

kaan. 
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Ponttonilaituri kijnnitetn tersvaijerein  tai -kettin-

gem 	maatukeen,  joka tehdn valamal  la rantaluiskal le be- 

toninen  tuki  tai  tuomalla paikalle elementtituki. Betoni-

tuki tehdn massiiviseksi  tai ankkuroidaan  maalle.  Pont-

tonilaiturit  voidaan myös ankkuroida pohjaan niin,  ett 

maatukeen  ei kohdistu ponttonista vetovoimaa. 

lO.L3 

Laiturien  mitat  ja rakennusmateriaal  it  

Laiturin leveys mrytyy laiturille tulevan liikenteen pe-

rusteella. Liikenteen  mr 	riippuu laiturin venepaikkojen 

niristi eli laiturin pituudesta. Laiturin minimileveys ei 

saisi  al ittaa 2 m.  Kun laituri  on  pitempi kuin  80 m tul isi  

leveyden olla vhintin  2,5 m. Nim 	mitoitusarvot pitevit 

kaksipuol iseen  veneiden ki innitykseen. Yksipual isessa venei- 

den kiinnityksess 	voidaan laituri tehdä kapeammaksi.  Ranta - 

laiturin kannen minimi1eveyten 	pidetn l,5m, kun laituri 

 on  tarkoitettu  vain kively]iikenteelle. Venelaitureidenpi-

tuus  ei saisi  yl itt 	150 m. 

Laiturikannen  korkeuden oikea miritys  on trkei  erityises-

ti kiinteille]aitureille.Vedenpintaej saisi nousta lai- 
- 

turikannen ylipuo1elle ylivesillkn.  Toisaalta olisi käy- 

• 	tön kannalta miellyttvimp 	tehdä matalampia kansiraken- 

teita. Tavallisesti laiturikannen korkeus mitoitetaan kor-

keammaksi kuin keskiyliveden korkeus. 

Ki inteiden laiturien  kannen korkeus  on  tavallisesti  0,8 - 

1,2 m keskivedenpinnan ylpuole11a.  Kannen korkeus  on  mah-

dollisuus myös porrastaa. Kelluvien laiturien kannenkor- 

keus  on  vakio. Tavall isesti  se on n. 0,14  - 0,6 m  korkeudella 

vedenpinnasta. 



.  

 

Kuva  21. 	Maatuki 
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Yleensi  puutavaran, joka  on  tason MNW y]puolei  la  tulee ol- 
 
-  

la  painekyllstetty,  ja tersosien kuumasinkittyji.  Eri 

rakennusmaterlaaleille  on  arvioitu seuraavat kytt5iit: 

- 	terisbetonirakenteet>  50v.  

- 	ky1lstmttömt puurakenteet  veden y1puo1el1a  

5-10 v.  

- 	painekyllstetyt puurakenteet  veden ylpuolella >  30  

- 	puurakenteet  veden alla >  50 v.  

- 	ankkuriketjut merivedess, poijut  (06-8) 5-10 v.  

- 	ankkuriketjut merivedess, ponttonit  (0 2O-2) n. 

15 v.  

• 	10.5  

Veneiden  kl  inn  i tysla i tteet  

Seuraavassa tarkastellaan veneiden kiinnityslaitteiden  ra-

kenteita ja  materiaaleja.  

10.51  

Poijut 	Poijuja  on  olemassa useita sarjavalmisteisia malleja.  Kel- 
 
- 

luke  on  joko paineilmalla tiytett.y muovisi1iö , jiykk 	tyh - 

j 	muovisili5,  tai  pinnoitettu polyuretaanistyreenikappale. 

Poijutankkuroidaankettingi11pohjaan. Kettinki  voidaan 

ankkuroida pohjaan seuraavilla tavoilla: 

- 	pohjapaaluilla, lyöntisyvyys  riippuu pohjan laadusta 

- 	betoni-,  kivi-yms. painoilla.  Tarvittava paino 

riippuu pohjan laadusta  ja venekoosta 

- 	pohjakettingill,  se on  pitkin pohjaa kulkeva pak- 

su kuumasinkitty terskettinki. 

Poijun  koko mirytyy ankkuriketjun  painon mukaan. 



Taulukko20.  Poijun, ankkurikettinginja -painon mitoitus  (102).  

Veneen uppouma tn  

2.0 5.0 8.0 10.0  

Poijun 	kantokyky 	(noste) 

KN  0.145 0.70 1.00 1.20 

kg 	n. 145 70 100 120  

Ankku  riket ting  in 	1  ip  im i tta,  
mm 10 12 114 114  

Ankkur i  pa I no 	beton  la,  
paino 	ilmassa, 	kg 350 850 1 	1400 1 	700  

paino 	vedessi, 	kg 200 500 800 1 	000  

Ne] U5niiinen 	pohja 

. 	leveys,  m 0.7 0.9 1.1 1.1  

korkeus, 	m 0.3 0.145 0.5 0.6  

Taulukossa annetut ankkuripainot ede11yttvit suojaista 

satamaa  ja  normaaleja pohjaolosuhteita. Mik1i pohja  on 

 pehmei  liejua  tai  mutaa voidaan painoja pienent. 

Poijun ankkurikettingin pituus mirtn tapauskohtaisesti 

vedenpinnan vaihteluiden mukaan. Kun vedenpinnan vaihtelu 

ei  yl  it 1.3 m  voidaan akkurikettinki mitol ttaa 
 1450 

 kaI- - 

tevuuteen. Mik1i  vedenpinta vaihtelee voimakkaammin  ja 

 nopeasti  pit 	ankkurikettinki mitoittaa  tapauskohtaisesti 

niin,  ett 	poiju  ei irtoa ankkurikettingist 	suurillakaan 

vedenpinnan vaihteluilla. Tavallisesti ankkurikettingin pi-

tuus  on n. 2-3  kertaa vesisyvyys. Ankkurikettinki  on  kuuma- 

sinkittyi terst. Poijut  voidaan y1eens 	jtt 	talvehti- 

maan jäihin.  

10.52  
Paalut 	Y1eens 	kytetn paineky11stettyj 	puupaaluja  veneiden 

kiinnityspaaluina. Paalut  eivät sovellu kovaan pohjaan  ei-

vtk 	pehmen pohjaan,  jos kova  pohja  on  syv1l. Paalut  

joudutaan yleens 	kevl1 	junttaamaan  ja  oikaisemaan jiden 

runnellessa  ni  it 	talvella. 
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Paalun ylpiin korkeus  on n. 1,5 m.  Tarpeeksi suurella lyön-
tisyvyyde1l 	antaa paalu tukevan kiinnityksen. Paalujen mi- 

nimilyöntisyvyydet  1,5 - 3,5 m  vesisyvyyksill 	ovat seuraa- 

vat: kitkamaassa  2,5-3,0  m  ja  1  iejussa  tai  savessa  5,0- 
6,0 m. 

10.53  
Aisat 	Aisa  voi, olla pyörest 	puusta kiinteisti laituriin kiinni- 

tetty ulokeaisa  tai  ponttonin  varassa  kel luva  metal linen 

 aisa. Puuaisoihin  voidaan kiinnittii  vain  pieniveneit 

 alle  6 m.  Metall iaisoja  on  vakiokokoina  aina  8 m  asti, mut-

ta myös pitempii aisoja valmistetaan.  

S  
Aisat  sopivat erityisesti ponttonilaitureihin. Kelluvaalsa 

ei sovi kiinteisiin laitureihinol]enkaan. Seontavallises-

ti  kuuniasinkitty 	terst 	tai  alumiinia. Aisa kiinnitetn 

laituriinjiyksti  tai  rivellettyn.  Kevyet aisat voidaan 

talveksi nostaa maalle.  

10.  

Va i  j  er i 

Vaijerit  on  kiinnitetty  1-2 m  veneiden yUipuolelle. Vaije-

rista  riippuvat kiinnitysvaijerit. Vaijerin tulee olla  

a riittvn y]h1l. Vaijerin kannatinrakenteet  tuetaan 

joko suoraan laituriln  tai  kytetn  maastoa hyväksi. 

Vaijerikiinnitys  sopii suojaisiin paikkoihin sekåkiintei-

siinettkelluviin laitureihin. Seon iippumatonjvoi

-mista.  Haittana  on  huono soveltuvuus erikokoisille veneil- -  

le  ja kiinnitysvaijerien  löystyminen kiinteiss 	laitureissa 

vedenpinnan kohotessa.  

10.55  
Muut laitteet 

Vinoköysikiinnityksess 	veneen keula nojaa kiinnikkeiss 

olevaan kuminauhaan. Vene  kl innitetn köysin  sekä veneen 



keulasta että persti laituriln. Kiinnitys sopii moottori-

veneille  ja  vaatii suojaisen vesiaueen. 

V1iponttoni  voi o11ake11uvanaisanp11e tehtykve1y1e-

vennys  tai  rakennettu kapea ponttonisilta. Pienille veneille 

 on  olemassa koottavia vliponttonilaitureita. Vliponttoni- 
 
- 

laituri voidaan rakentaa myös suurHle veneille. Vlipont-

ton in  kytt5  on  Suomessa harvinaista lhinn 	niiden suurten 

kustannusten takia.  

fl  



Il  

MAA-ALUEEN SUUNN  I  TTELU 

Veneilysataman  maa-alueella tarkoitetaan kaikkea sitä tilaa 

maalla, joka tarvitaan sataman moitteettoman toiminnan varmis-

tamiseksi. Veneilysataman toimintatavoite  ja koko  vaikuttavat 

maa-lueen suunnitteluun. 

Sataman eri osilla  on  erilaiset vaatimukset maaperin kantavuu-

den suhteen. Rakennusten, liikenteen  ja  veneiden kuormitukset 

tulee erityisesti ottaa huomioon suunnittelussa. Lisiksi tulee 

ottaa huomioon aran  ranta -alueen maisema-  ja  vi  ihtyisyyskysy-. 

mykset.  

11.1  

Liikennejirjestelyt  

Satamassa tarvitaan seuraavien alueiden liikennejrjestelyj: 

ympiröivin  katu-,  tie-  ja  kevyen liikenteen  vy-

Ulverkkoon liittymalueet 

- 	huoltorakennus-  ja huoltolaiturialueet 

- 	pysik6int ialueet 

- 	talvisilytysalueet 

- 	veneiden ylösvetoalueet 

- 	kevyen liikenteen alueet 

Sataman maa-alueen liikennejrjestelyjen ,perusliht6kohtana 

 on  ottaa huomioon ympr6ivn alueen liikennejrjestelyt. 

Veneilysataman liikenteelle  on  ominaista kausiluontoisuus. 

Satamassa voi olla  mm.  seuraavia  Ii  ikennemuotoja:  henkilö-

auto-, kuorma -auto--,  veneenkuijetus-, nosturiauto-  ja  jalan-

kulkui  i ikennett. 



Huoltorakennukset  ja -laiturit  sijoitetaan toistensa Iihei- 
 
- 

syyteen  ja  mikäli mandollista ne pyritn sijoittamaan lhelie 

ympäristön liikenneyhteyksi. Huoltolaituri toimii  mm.  ve- 

neen huolto-, poittoaineenjakelu-  ja ylösnostolaiturina. 

Poittoaineenjakelulaiturit pyritin  sijoittamaan lähelle sa-

taman sisntuioaukkoa  tai  paikkaan, jossa laiturin toiminta 

aiheuttaa mandollisimman vhn haittaa sataman vesialueen 

liikenteeile. Veneilysataman huoltoalueiden tilantarve  sel-

vitetn  tapauskohtaisesti 

Pysköintiaiuetta  tarvitaan kesl1 	veneilykaudelia seki syk- 

sylii  ja kevll 	veneiden kunnostuskaudelia. Satamassa  tar- 

S 

	

	vitaan  erillinen peikstn autoille tarkoitettu pysiköinti- 
 
- 

alue, joka tulisi sijoittaa ]heliehuoitorakennuksia. Talvi- 

silytysaluetta  voidaan veneilykaudella kiytt 	myös pysi- 

köintialueena. Pysiköintialueeteivt  saisi 	ijaita  0,5 km  

kauempana laitureista. 

Veneet silytetn  talven  yli sataman talvisilytysalueella  

tai  mikäli satama - aiueellaei ole tilaa senulkopuolelia sijait-

sevalla talvisiilytysalueel  la.  Etäisyys talvisilytyspaikalta 

veteenlaskupaikalieei saisi olla liian pitk. Yieenspidetn 

maksimietisyyten 	n. 0,5 km.  Venepukkivarastoalue,  joka sopii 

myös veneiden kesaikaiseen korjaustoimintaan, tulisi sijoittaa 

taivisi lytysalueen läheisyyteen. 

Veneiden ylösvetoalueen sijoittamisessa atetaan huomioon  tal-

visilytysalueen  sijainti. Ylösvetoalue tulisi sijoittaa 

keskeisesti talvisilytysalueeseen nähden  ja  toisaalta tulisi 

ottaa huomioon veneen uloskuljetusmandoll isuus alueelta. 

Huoltolaituria  sek 	joi  la-  ja soutuvenerantaa  lukuunottamatta  

on  tarkoituksenmukaista varata  ranta -alueelle tilaa kevyen 



liikenteen viyiille  ja istutuksille.  Toisaalta laiturien 

viereen tulisi sali ia autojen lastaus-  ja purkuajaksi  ta-

pahtuva pysik6  i mi nen  

Suurissa vierassatamissa tul isi olla tilaa myës virkistys-

alueMle kuten  lasten leikkipaikalle sulkapallo-, lentopallo-

tai  tenniskentille tnls. Nim 	toiminnat voidaan sijoittaa 

huoltorakennusten läheisyyteen esim. talvisiilytysalueil - 
le. 

11.2  

Maisema 

Veneilysatarnan  maisemaan kuuluvat kaikki satamassa olevat 

ympristön ainekset, olivatpa ne luontoa  tai  ihmisen tekemiä 

aineksia. 

Veneilysatama  muuttaa alkuperist 	maisemakuvaa voimakkaasti 

laitureillaan, veneillin, rakenteillaantalvisilytysaluei1-

laar  jne., joten veneilysataman suunnittelussa tulee maise-

maan kiinnitt 	erityistä huomiota. Hyvin suunnitelt.0 venei- 

lysatama rikastuttaa maisemaa. Satamassa pyritn  si-

1yttimin  suojaavaa puustoa  ja  tarpeen mukaan tehdin puiden 

 ja pensaiden  istutuksia. Kasvill isuus antaa suojaa tuuli Ita 

jaeliv$ittmaa-aluetta. 

Kasvillisuuden suunnittelussa tulee ottaa erityisesti huomioon 

seuraavat alueet: 

- 	talvisii lytysalueet 

- 	venepukkivarastoalueet 

- 	ranta -alueet 

- 	rakennusten ympristöt 

- 	pyskö  I  nt  i  al  ueet 

- 	virkistysalueet 

- 	teknisen huol  ion  rakenteet 
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Suunnitelmissa tulisi esitti sataman pintamateriaalit, si1y-

tettivi  ja  istutettava kasvillisuus. 	Erityisesti kiinteiden 

laiturien, rantaluiskien  ja aallonmurtajien pintamateriaalien 

 valinnalla  on  merkityst.  Ranta -alueen muodolle  on  kiinni-

tettv 	huomiota. 

Rannat, joita ei tarvitse rakentaa, jtetiin a1kuperiseen 

muotoon. Usein joudutaan tekemn rannantiyttdtöit, jolloin 

rakennetaan my6s keinotekoista ''luoniionrantaa'. Rantaluiskama-

terlaal  ma on  sove  lasta kytt 	luonnonmateriaal ia:  karkeaa 

soraa, kivimateriaali  tai  kiviheitoketta.  Rannan suunnittelussa 

• 	tulee ottaa huomioon vedenpinnan vaihtelut  ja jiin  vaikutus. 

Riippuen maaperst 	voidaan pintakerroksen  alla  tarvita  sudda- 

tinkangasta  tai  -kerrosta. 

Mikili  mandollista vedenpinnan vaihtelujen ylpuo1e1la oleva 

 ranta-alue voidaan tehd 	ruohopintaiseksi  ja rantaistutukset 

 suojataan jin  ja  eroosion vaikutuksilta suurilla kivill. 

Mieluimmin istutukset tulisi suunnitella ryhmiksi, jolloin ne 

paremmin suojaavat satamaa  ja.  toisiaan. 

Suunniteltaessa kasvillisuutta  on  trkeint 	kytt 	lajeja, 

jotka viihtyvit alueella. Etupssi tulisi  kytt 	kotimaisia puu 

 ja pensaslajeja. Ranta-alueille istutetaan  sinne sopeutuneita  lajeja 

lehtipuita; koivuja, leppi-  ja pajulajeja. Lehtipuiden  esiin-

tyminen •rantaviivalla tekee  sen vehmaaksi ja vrisvyltn  vuo-

denaikojen mukaan vaihtelevaksi. Lehtipuiden 1isiksi sopivat 

 ranta-alueelle erilaiset pensaslaj  it.  Kasvill isuutta suunnitel- - 

taessa  tulee ottaa huomioon maapern laatu  ja kosteusolosuh-

teet.  Suolaisella merivede1l saattaa olla haittavaikutuksia 

eri  ile  kasvi lajei  Ile.  

Veneilysataman nurmikoille  asetetaan kovat vaatimukset.Nurmikoi

-den  tulisi  vi  hert 	aikaisin kev 	Il 	, imei vetti  hyvin,  si  et  
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suolavett, veneenpohjamyrkkyji  ja  kulutusta seki olla  help

-pohoitoisia. Niittynurmikka  vastaa kenties parhaiten vaati-

muksia. Nurmen piti 	kuitenkin olla sekoitus eri lajeja, jotta 

sieni-  tai  hyönteistuhot  eivät siihen vaikuta. 

Talvisilytysalueii1e  valitaan kasvilajeja, joilla kukkiminen 

tapahtuu myöhin, jotta siitepölyst 	ei ole haittaa veneiden 

maalauksessa. Erityisesti kuusta tulisi vltti 	ko.  alueilla  

sen  aikaisen kukkimisen vuoksi seki  sen  vuoksi, että  se  tiput-

taa neulasia lipi  koko  vuoden. 

Tuulelta suojaavia kasvilajikkeita ravinnerikkaaseen maahan 

ovat  mm.  kuusi, poppeli, orapihlaja  ja  tuomi. Laihaan maapern 

sopivat mnty  ja harmaalepp. Nikösuojaa  antavat parhaiten 

orapihlajat, katajat  ja happomarjapensaat.  

11.3  

Maa-alueen nhitoitus 

Maa-alueelta varataan tilaa venei  ile, autol  lie,  veneensi  i rto-

vaunuille, venepukeille, mastojen silytykselie, huollolle  jne. 

• 	
11.31  

Taivisiilytysa1ue  

Talvi sd  ii  ytysa  1  uee  Ii a  tulee  oil a r  i i  t  tvi st i  t  i  1  aa  veneen ke-

viseen kunnostukseen, tilaa liikkua veneensi  i rtovaunui  I la  ja 

vetoajoneuvoi  1  Ia  sek  erityisesti tulee ottaa huomioon palo- 

turvallisuustekijt, si1livenekortteleiden v1i11 	risteile- 

vi 	teitä kytetn myös palokujina. 

Periaatteessa pitäisi jokaiselle satamassa olevalle veneelle 

jrjest 	talvisilytyspaikka. Talvisilytyspaikkojen sijoitte- 

lu  riippuu paikallisista olosuhteista. Sataman talvisiilytys-

alueen lisiksi osaa veneist 	talvisiilytetin pihoissa  ja yk- 

sityisalueilla  tai  veneit 	voidaan silytt 	myös veneilysa- 

tamasta  eri  11  i  sell 	tal  vi  s'd  il ytysa  1  ueel  la.  
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Veneit 	tulis 	paloturva1lisuussyist 	sii1ytti  korkeintaan  

n. 500-600 m 2  suuruisissa 	kortteleissa. Niitä voi- 

daan siirt 	kortteleiden vlill 	olevia palokujia pitkin. 

Talviteloilla olevan veneen keskimirinen tilantarve vaihte-

lee  30  -  70  m 2 /vene palokujat  mukaanlukien. Veneiden talvi- -  

si lytyspaikat merki tn  maa-alueelle korttel ikohtaisesti 

Alueelle veneet sijoitetaan vierekkin  n.  metrin vlein, jol-

loin ta1visiilytysalue tulee tehokkaasti kiytetty. 

Veneet  on  mandollisuus jrest 	talvisiilytysalueelle kortte- 

leihin eri tavoin. Kuvassa22on esitetty kaksi esimerkkiija 

taulukossa  21  on  kuvaa vastaavat mitat.  

S  
Taulukko 21.Talvisi1ytysalueen mitat liikennealueineen  (102)  

Mitta Mitoitusveneen  

6 	8 

pituus 	(m) 

10 12  -  

F, 	Talvisii lytyspaikka,  
pituus 	(m) 7,0 9,0 11,0 13,0 

G  , 	Talvi  si il ytyspa i kka  

leveys 	(m) 3,1 3,6 14,1 4,6 

L, 	Liikennetila 	kortte- 

leiden 	pituussuunnas - 

sa, 	leveys 	(m)  

VaihtoehtoA  10,0 12,0 114,0 16,0 

'I 	 B 6,0 8,0 10,0 12,0 

S I, 	Li  ikenneti  la 
le I den 	poikki suun - 

riassa, 	leveys 	(m) 6,0 7,0 8,0 9,0  

Korttel  in 	maksimi 
(talvisilytys) 	paik- 

kamiir 	(kpl)  30 20 114 10  

Ta1visil'tysaluetta  ei saa sijoittaa alueelle, missä  on 

 haittaa veneen kevtkunnostuksessa pohjasta irtoavista  myr-

kyl1isisti  aineista (esim. pohjavesialueet). 
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Kuva  22.Veneiden ta1visi1ytysa1uejrjeste1yt  (102)  
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Pysköi nt lai ue 

Pysik6intipaikkojen  tarve satama-alueella voi vaihdella paljon 

sataman sijainnista  ja kyttötarkoituksesta  riippuen. Sata-

massa tulisi olla erillinen pysköintialue  ja taivisilytys-

aluetta voidaan myös veneilykaudella  kytt 	autojen  pys- 

köinti  in.  

Erillistä pysköintialuetilaa tarvitaan satamassa  n. 0,1 - 

0,2 autopaikkaa/vei -iepaikka. Veneilysataman autopaikkojen  koko-

naistarve  vaihtelee keskiniirin  0,3 - 0,7 autopaikkaa/vene-

paikka. Autopaikkaa kohden tarvitaan tilaa  n. 25 m 2  ajoviyit 

 mukaan  1 uk  i  en. 

Veneilysataman liikennealueet mitoitetaan  kuten pihojen liiken-

nealueet ottaen huomioon toiminnan luonne.  

11 .33  
Vaj  at 

Veneiti  on  mandollisuus silytt 	myös sistiioissa  tai  kate- 

- tuissa  avoimissa tiloissa. Venevajoja rakennetaan nykyisin 

 vain  yksityisille venete lako ilie.  Si  st  ii at mi  toi tetaan kuten 

talvisöilytysalueet  tai mikili sistiioja kytetin  korjaus- 

toimintaan  tai rakennustoimintaan on  otettava huomioon  ko. 

 töiden vaatimat tilat. Veneensi irtovaunun ja/tai autonosturin 

mitat vaikuttavat myös rakennuksen mitoitukseen. Riippuen 

venekoosta  ja veneenkuijetustavasta venevajan minimikorkeus 

 vaihtelee  3-6 m.  Satama-alueen rakennusten v1iin tulee jt-

t 	ri ittvsti  tilaa. Erityisesti rakennusten paloturvall  i- 

suuteen  tulee kiinnitti 	huomiota. Sopivana talvisilytys- 

rakennuksen maksimikokona pidetn paloturvallisuussyist  

n. 1 000 m2. 
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Pienempiä veneiti voidaan varastoida pllekkfln katoksen  alle, 

 jolloin maapinta-alan tarve pienenee. Sisitilat, jossa veneit 

varastoidaan,  ja  jossa  on  mandoil isuus tehd 	myös veneiden  kor- 

jaustoimintaa,  tulee myrkyllisten maali-  ja lakkakaasujen  takia 

varustaa hyvll 	ilmastoinnilla työturvallisuusviranomaisten 

ohjeet huomioiden. 

Satamassa, jossa talvisilytetn purjeveneiti tulee olla tilat 

myös mastojen si1ytykseen. 

Mastot sijoitetaan rakennukseen  tel ineisi  in  ja tel ineiden vdl il- 
 
-  

l 	tulee olla tilaa liikkua. Sopivana  tel ineiden etisyyten  

voidaan  pit 	n. 3m.  Rakennuksen pituus mrytyy pisimpieri 

mastojen pituuden mukaan.  

I  
Taulukko  22. 	Mastovajan  pituus venekoottain  (102)  

Mitoitusveneen  pituus  (m) 

6 	8 	10 	12  

Mastovajan sis.itilan  

pituus 	 9,0 	12,0 	15,0 	18,0  

il .  3+  

Venepukkiva  ras  tot  

Ta1visiilytyspaikkoja kytetin kesll 	pysköintiinja ke- 

vytveneiden kessilytysalueina.  Jos  venepukit  ja  veneen suo-

jaustarvikkeet jtetin talvisilytysalueelle tulee pysköin-

tialueesta pulaa satamassa. Parempi ratkaisu  on  sijoittaa nm 

omalle erityiselle varastoalueelleen  ja  pyrki 	sulauttamaan 

 ko.  alue ympiristööns. Alue voidaan aidalla erottaa muusta 

alueesta  ja istutuksin  suojata. Veneilykaudella siell 	on  mah- 

dollisuus tehd 	myös pieniä veneenkorjauksia. 

Venepukkien varastoalueen  tulee olla riittvn vlj 	kulkuvyli- 

neen. Silletarvitaantilaan.  5 -  15 °/0talvisilytysalueenpinta -

alasta alueen kytöst 	riippuen. 
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Satama laitteet  

11. 111  

Venenostur  it  

Veneilysataman  tehokkaan toiminnan varmistamiseksi tarvitaan 

satamassa veneenksittelylaitteita  ja  -rakenteita. Suurin  osa 

 laitteista  on  satamakohtaisia  osan ollessa venekohtaisia. 

Satamakohtaisia laitteita ovat: kiintet vene-  ja mastonostu-

nt, vaunuradat, veneluiskat, veneensiirtovaunut ja  erilaiset 

krryt. Venekohtaisia voivat olla veneensi irtovaunut  ja kirryt. 

Venenosturit  voidaan jakaa veneiden vedestinostoa  ja  veteen- 

laskua helpottavi  in 1  i ikkuvi  in  sek ki inteisi  in  veneensi  into - 

laitteisiin. Venenosturi voi toimia kone-  tai  ksikyttöisesti. 

Autonosturi  on  yleisin veneiden vesillelaskemiseen  ja vedessä  

nostamiseen kiytetty venenosturi Suomessa. Autonosturi voi 

olla kuorma-auton lavalle •sijoitettu kevyt nosturi , jolloin 

vene voidaan nostaa lavalle  ja si i rt 	autolla talvisilytys- 

alueelle. Autonosturi voi myös olla erikoisautonosturi , joka  

on  tarkoitettu raskaisi  in  nostoihin.  Se  soveltuu parhaiten 

isojen veneiden nostamiseen rantalaiturin vieressä olevalle 

talvisilytysalueelle. 

Veneilysatamissa yleens 	kysymykseen tulevat ki  intet venenos- 

turityypit  ovat pylvskiertonosturi  ja pukkinosturi. 

Pylvskiertonosturissa  on  tukeva pystysuora pilari , josta lh

-tee  vaakasuora kiintyv 	nostovarsi. Nostovarsi kntyy pilarin 

ympäri  ja  on  varustettu liikkuvalla  tai  kiintell 	nostolaitteis- 

tol  la.  

Pukkinosturissa  on  kaksi pystysuoraa tukea, joiden p]l 	vaaka- 

suorassa  l -paikissa  liikkuu nostolaite. 

Edel  l 	es  i tety il  l 	nostoia  i tte illa nostettaessa  tarvitaan veneen 

kiinnityst 	varten erityistä veneennostokehikkoa  ja -liinoja,  jot- 

ta vene ei. vahirigoitu nostettaessa. 

Venenosturin  mitat riippuvat venekoosta. Yleensä nostureiden tuleE 

olla muunne  I  t.av  is  sa  eri  veneko ilie ja ni  iii 	pi ti  olla mando lii - 

suus  nostaa veneet eri  la  isi  lie  veneens  ii  rtovaunu ilie.  Haarukka- 
trukki  on  eräs kyttöke]poinen venenosturi, joka vatii trukilta  ja 

 laituri Ita erikoisjrjeste]yj. 
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Kuva  25.  Paikkinosturi  (102)  



Taulukko 23.Kiinteiden venenosturien pmitat  (102)  

Mitat  

Mitoit  u  

2,0 	5,0 	8,0 10,0 

U. 	Nostoetisyys 	laitu- 

nfl 	reunasta 	(m) 1,9 2,2 2,5 2,8 

E. 	Nöstokorkeus 	laitu - 

im 	kannesta 	(rn)  5,0 6,2 7,1 8,0 

I. 	Etiisyyslaiturin  
reunasta 	maalla 	ole- 

vaan 	veneeseen 	(m)  
paikkin. Lf,6  5,3 6,0 6,7  

Vesisyvyys 	nostolaiturissa 	riippuu venekoosta 	ja 	mrytyy  kuten • 
satamassa 	normaalisti. Sopiva nostolaitunin  korkeus 	on n. 	lm  

keskivedenpinnasta.  

11 »2  

Mastonosturi  t  

Mastonostureita kiytetn  purjeveneiden mastojen veneeseen  asen-

nukseen ja veneest 	poistamiseen  sek 	taki lavavauriolden  kor- 

jaamiseen. Mastonosturi  on  yleensä kiinteä, ksikyttöinen 

flos  t o I a  i te. 

Nosturi  n  nostokyvyn  on  ri  I  tettv 	myös  puls il  le  mastoi  lie,  jotka 

ovat usein raskaimpia. Mastonosturin korkeus mrytyy korkeim-

pien mastopituuksien mukaan  ni  in,  että masto voidaan tarvittaes-

sa asentaa myös veneen kannen 1pi. Tarvittava vesisyvyys  ja 

nostolaiturin  korkeus ovat samat kuin venenosturilaiturilla. 

Nosturi tulee varustaa jarrul  la,  jotta  sen kytt6  on  turval lis-

ta. 

Taulukko2 14. Mastonosturille  vaadittava sallittu kuormitus, 

ulottuma  ja nostokorkeus  (102)  

Mi  toi tusveneen  
6,0 	8,0 	10,0 12,0 

T. Vaadittava 	sallittu 

kuormitus 	(tn)  0,3 0»4  0,5 0,6 

U. Ulottuma 	laiturin 

reunasta 	(m) 1,5 1,7 1,9 2,1 

E. 	Nostokorkeus 	laiturin 

pinnasta 	(m) 11,0 13,0 15,0 17,0  



Kuva  26. 	Mastonosturi  (102)  
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Venel uI ska 

Veneluiskalla  tarkoitetaan sile 	veteen viettv 	pllystet - 

ty 	rantaluiskaa, jota  pitkin vencet voidaan kumipy6risill 

veneensiirtovaunuilla laskea veteen  tai  nostaa  vedest. Mene-

telmi  soveltuu kaikenkokoisille veneille.  Jos kytettviss 

on  useita  veto-  ja veneensi irtovaunuja,  voidaan yhdeltä luis-

kalta nostaa  tai  laskea  n. 10 venett/h.  

Pohjan laadusta  ja  käytön mrsti riippuen voidaan luiska ra-

kentaa; tasattuna sepeliluiskana, betoni-  tai puup6lkyill 	vah- 

vistettuna  tai betonielementtilevyill 	pillystettyn.  Vene- 

luiskan pohjamaalajin  ollessa lieju  tai pehrne 	savi ne korva- 

taan karkearakeisella kitkamaalla, kivilli  tai louheella. 

 Erityisesti pehmeikköalueilla tulee tehdä perustaniistapasel- 
 
-  

vi  tys. 

Luiskan ylosa  vahvistetaan paikalla valetulla betonilaataHa 

 tai  asfaltilla. Luiskan alaphn  rakennetaan este. Vedestä- 

nostoa helpottamaan voi luiskan suuntaisena  sen  toisella  tai 

 molemmilla puolilla olla  kl inteåt laiturit.  

Veneet vedet.iin ylös  ii ikkuvalla vetovaunul la, ki intell 	vms- 

sill  i  tai  autolla,  (kuva  27) 

. 

	

Veneluiskan  sopiva kaltevuus  on 1:5 - 1:8.  Luiska saa pienilUl 

veneilUl  olla jyrkempi kuin suurilla. Traileriluiskan tulee 

olla vedenalaiselta osin vhintn  1:5 - 1:6 tai  jyrkempi 

Veneluiskan leveys mUlrytyy veneensi irtovaunun leveyden mu-

kaan. Vaunu, jonka leveys  on 2,5 m  vaatii luiskaleveydeksi  

3,5  ni.  Tarvittava alapUln vesisyvyys lasketaan keskialivedest 

 ja mrytyy  veneiden syvyksen perusteella. Vaunun korkeus 

otetaan myös huomioon  ko. syvyytt 	laskettaessa. 
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Kuva  27.Veneluiska  (1)  
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Kuva  28.  Vaunurata  ja  raidevaunu  (10, 102)  
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Vaunu  ra ta 

Vaunurata  oli aikaisemmin paljon käytetty veneen vedestnos 

totapa. Nykyisin  se  soveltuu lhinni  vain  kaupalliselle vene-

telakalleja korjaamolle. 

Vaunurata  muodostuu kevyist 	ratakiskoista, jotka kiinnitetn 

puu-  tai  betonip3lkkyihin.  Kiskoja pitkin kulkevalla vaunulla 

vene voidaan laskea veteen  tai  nostaa vedesti. Vaunutyyppi voi 

vaihdel  la.  Vene voi olla vaunussa  radan  suuntaisena  tai  koh-

tisuorassa  rataan. 

Vaunuradan  sopiva kaltevuus  on  sama  1:8  -  1:12  koko  pituu -

delta  tai  vaihtelee mandollisimman vhn.  Radan alapn  sy-

vyys riippuu vaunujrjestelyist 	ja venekoosta. isoimpienkin  

veneiden tulee pysty 	uimaan vaunuun  ja vaunusta radan  al  immas- 

sa  kohdassa. 

Vaunurata  soveltuu ksikyttöisen 	soutuveneille  ja permoot- 

toriveneille  ja konevinssilUi  varustettuna kaikenkokoisille  ye

-neille. Köliveneille  soveltuva vaunu edellytt 	suurta vesi- 

syvyy  tt. 

Vaunuradalla kytettyj 	raidevaunuja  on  olemassa eri tyyppejä.  

S Yhteistä  ni il  le on,  etta  vene pysyy pystysuorassa asennossa 

erilaisten tukien avulla,  ja  tukia voidaan liikuttaa niin, 

että vene voidaan nostaa vaunusta pois. Vene voi olla vaunussa 

myös omassa kelkassaan. Tällöin vene  si irretin vaunusta kelk-

koineen.  Vaunun mitoitus riippuu veneen pituudesta, leveydest, 

syvyksest 	ja kokonai skorkeudesta. 

lli+5 

Veneensiirtovaunut 

Veneensiirtovaunu  on  yleisimmin joko  1- tai 2 -akselinen  peru- 

vaunu,  jota  voidaan  vet  sen  koosta riippuen joko henkilö- 

tai  kuorma-autolla  tai  traktorilla. 
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Riippuen veneen koosta  ja tyypist 	on  kytöss 	erilaisia 

vaunuja, joko venekohtaisia  tai  yhteiskyt6ss 	olevia veneen- 

si rtovauflUja. 

VenekohtaiseSSa kytöss 	
oleva veneensi irtovaunu suunnitellaan  

sit 	venett 	varten,  jota vaunulla  on  tarkoitus siirre1l. Tl- 
 
- 

löln  voi veneen talvisilytyS tapahtua vaunussa. Yleisess 
	käy - 

töss 	oleva veneensi irtovaunu tulee voida stYi eri venetyy 

pel  lie  sopivaksi. 

Purje-  ja moottoriveneille  on  olemassa omia vaunumailejaan, 

mutta  on  olemassa myös yhdistettyj, kaikille venetyypeille 

sidettviss olevia vaunuja. Purjeveneille tarkoitettujen 

vaunujen tukien tulee olla korkeammat  ja  niitä  pit 	olla  v - 

hintn  kaksi edessä  ja  kaksi takana. 

Satamassa olevien veneiden pituus, leveys, syviys, kokonaiskor-

keus  ja  veneen ve'denalaisen osan muoto vaikuttavat vaunussa 

tarvittavaan stelyniandollisuuteen. Vaunun painopisteen tulee 

olla ri ittvn alhaalla  ja aksel ivi  in  ri ittvin  suuri, jotta 

veneit 	on  turvallinen  ii  ikutelia.  Vaunun  vetotangon  on  oltava 

riittvn pitk 	niin, että vetoajoneuvon pakoputki ei joudu 

veteen. 

Vaunu,  jota  kuljetetaan yleiselUi tielUi, ei saa olla liiken-

netekriisisUi syistä levernpi kuin  2,5 m.  Kuvissa  29  ja  30  on 

 esitetty eri  la is  i  a  veneens  i i rtovaunutyyppej .  Kuvassa  31  on 

 esitetty miten vene esim. voidaan  si i rt 	maalla vaunuun. Ku- 

vissa olevien vaunujen  I  isksi  on  olemassa pienil  le  venei  lie 

 tarkoitettuja traiiereita, joita vedetin henkilöautoiila. 



Kuva  29. 	Veneensi irtovaunu  (1)  

Kuva  30. 	Sdettv 	veneensiirtovaUnu  (102) 

.  

fl  
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Kuva  31.  Veneen siirto vaunuun. Venetukia ei ole 

piirretty kuvaan  (102)  
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11  .  

Muut laitteet 

Ta1visilytysalueella  veneen si1ytykseen tarvitaan erilaisia 

pukkeja riippuen venekoosta  ja -tyypist. Venepukkien  tulee 

olla konstruoldut  ni  in,  että 	veneen kunnostus  on  mandollista 

suorittaa ta1visi1ytysa1ueel1a. 

Venepukkien  tulee olla tukevat  ja  tukea  venett 	painavan moot- 

torin kohdalta. Lisiksi vene  on  voitava  si  I  rti 	veneensi  I  rto- 

vaunuun  tai  autonosturilla  nostaa pois paikaltaan. 

Ta1visIlytysalueella  tarvitaan veneiden suojaukseen rakennuk-

sia  tai  venekohtaisia suojarakennelmia  ja -peitteit.  Yleensä  

S venel  1  ijit  hankkivat itse venesuojansa. 

Suojan ptarkoituksena  on  suojata  venett 	sateelta  ja jn- 

muodostukselta  sekä toimia suojana  venett 	kunnostettaessa.  

Tavallisesti venesuoj ien tyypit vaihtelevat runsaasti  ni  in, 

 että ta]visiilytysalue  on  varsin  kirjavan näköinen. Tietty 

 standard  isointi  ei liene suoj ien osalta pahitteeksi , ainakin 

lhell 	asutusta sijaitsevilla talvisii1ytysalueilla. Satama- 

jrjestyksessi  voidaan antaa miryksii myös venesuojista. 

Kevytveneet  kuten Finnjollat,  OK -jollat  jne. nostetaan joka 

kerta purjehduksen jälkeen rannalle. Niiden nostamiseen voi-

daan  kytt ksivetoisia kaksipyörisi  kevyitä kirryj. 

JoIlla  voidaan siilytt 	maalla krryiss 	tai  laskea ne maahal. 

Lisksi  on  olemassa lukematon  mr 	erilaisia nostolaitteita, 

joiden kyttöe 	kuitenkaanole  kovin yleisti. 

"Luonnontilainen" telaranta  on  tasainen hiekka-  tai  soraranta. 

 Jos  ranta  on  esim. mutapohjainen  se  voidaan rakentaa luonnon-

rannaks  i 

Liukuratana  voidaan kytti tasattuun rantaluiskaan tuettuja, 

pyöreit, puhtaaksiveistettyj, painekyl lstettyj 	tukkeja. 

Alap 	ankkuroidaan jiden  ii  ikuttelua  vastaan. Liukuradan 

alapn syvyyden tulee olla vhintn purjehduskauden alivesi 

NWnav -  0,3 m.  



S  

.  

 

Kuva  32.  Telaranta  (lo) 
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Telaranta  ja  1  iukurata  soveltuvat kanooteil  le,  soutuvenei  ile 

ja kevyille permoottoriveneille sekg nostok6lipurjeveneille, 

jot.ka  voidaan veti yl3s ilman vetolaitteita. Sopiva ratojen 

kaltevuus vedenpinnan vaihteluista riippuen  on 1:6  -  1:10. 

11.5  

Raken  teet  

11.51  

Piil lysrakenteet 

Piil1ysrakenteiden  suunnittelun ihtökohtia ovat alueiden 

tasaisuudelle  sek 	1iikennöitivyyde1le  asetettavat vaatimuk- 

set: Rakennekerroksia mitoitettaessa tulee ottaa huomioon 

1hinn: 

- 	maapohjan laatu, kantavuus  ja routivuus 

- 	Ii  ikennemiri 

- 	saatavissa' olevan rakennusmateriaalin ominaisuudet  

ja mri 

Lisksi  tulee ottaa huomioon rakenteessa olevat johdot, raken-

tamisen ajankohta, vaiheittainrakentaminen sekä ilmasto-  ja 

pohjavesio]osuhteet. Sn  vaikutus rakenteisiin  on  vli]1inen.  

S 	Se  tuntuu kesaikana lhinn 	vesipitoisuuden muutoksina vai- - 

kuttaen  kantavuuteen (rauta). Seuraavassa taulukossa  on 

 esitetty ohjeel  1  iset rakennekerrosten paksuudet  venel lysata

-man  maa-alueilla. Taulukko perustuu VTT:n tielaboratorion 

tutkimuksi  in.  
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Taulukko25. Pi11ysrakenteen mitoitustaulukko 

Maalaji 	Rakennekerrokset 	Rakennetyyppien 
rakennemitat  (cm) 
A 	B  

Kallio, 	louhos-  P1  lyste  14 5  
kivet, 	sora, Kantava 	kerros  10 10  
sora  men 	hiekka Jakava 	kerros  - -  

Yhteensä  114 15  

Hiekka  Pi1  lyste  1 5  
Kantava 	kerros  10 10  
Jakava 	kerros  10 25  
Yhteensi  214 10  

Hiekka- 	ja 	sora-  Pi11yste  14 5  
moreeni, 	kuiva- Kantava 	kerros  10 10  

• 	kuorisavi  Jakava 	kerros  20 145  
Yhteensä  314 60  

Siltti,sHtti- P511yste  14 5  
moreeni, 	pehmei  Kantava 	kerros  10  lO  
savi  , 	1  ieju  Jakava 	kerros  30 60  
______________________Yhteens  1414 75  

Kuva  33.  P11ysrakennekerrokset 
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Taulukossa  on  esitetty pilysrakennetyypit  A  ja  B.  

Tyyppi  A  sopii talvisilytysalueilie  ja  niihin liittyville 

 Ii  ikennealuei  ile.  Tyyppi  B 	sopii raskaammin  ii  ikennöi- 

dyille huoltolaituri-  ja huoltorakennusalueille.  Vene-  ja 

mastonosturien  sekä veneluiskien perustukset  ja  rakenteet 

tulee suunnitella tapauskohtaisesti. 

Kun maalaji  on  pehrneö  savea  ja  liejua tulee jakavan kerroksen 

 alle suodatinkerrokseksi  20 cm  hiekkaa  tai  suodatinkangas.  Suoda-

tinkerros  est 	piliysrakennekerrosten sekoittumisen  11  iken- 

teen  aiheuttaman trinn vaikutuksesta maapohjan kanssa,  ii- 

s 	rakenteen kantavuutta sekä vöhent 	routirnisen aiheutta- 

mia eptasaisuuksia. 

Jakava kerros tehdin yleensä karkeasta sorasta raekoko  0  -  

mm.  Kantava kerros tehdn murskeestatai murskesorasta 

raekoko  0  -  61i  mm.  Talvisilytysaluee1la  jakava  ja  kantava 

kerros voidaan rakentaa myös samasta materiaalista. Korvatta-

essa rakennekerroksia toisillaan tulee rakenteen kokonais-

kantavuuden sii lyi. 

Siirryttess 	kantavuudeltaan  ja routivuudeltaan maalajista  

toiseen tulee epitasaisten painumien  ja routimisnousujen ta- 

saamiseksi  kytt 	siirtymikiiioja. 

Pllystekerros  voi olla sidottu esim. asfaittia  tai  sitomaton 

esim. mursketta, murskesoraa  tai  soraa raekoko  0  - 32mm.  

Tie-  ja  1  i ikennealueet  on  usein tarpeen  pöl lyst 	asfalti  1 la.  

Erityisesti veneiden siirtmiseen kytettvt tiet  on  tarpeen 

tasaisuusvaatimusten takia pl1yst 	asfaltilla. Huoltora- 

kennusten- ja huoltolaiturien  Ii  ikennealueet  on  myös tarpeen 

pl lystö 	asfalti  ha.  

Talvisöilytysalueen  pinta  voi olla sidottu, sitomaton  tai se 

 voi olla myös ruohikkoa. Soveltuvin osin voidaan kytti piha- 

alueiden mitoitus-  ja työselitysohjeita. Palovaaran  takia piti 

. 
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ruohikko ennen veneiden talviteloille nostoa leikata lyhyek-

si. Kevtkunnostuksessa veneiden pohjasta irtoaa myrkyll  i- 

si 	aineita maanpinnalle, joten pintamateriaal  I  ei saa mie- 

lelln  olla liian tiivis vaan saisi ime 	sadeveden  ja  muut 

eppuhtaudet 

Kiveykset  ja laatoitukset  tulevat yleensä kyseeseen  vain  ke-

vyen liikenteen vyl  il  l,  esim.  ranta -alueella. Kevyen lii-

kenteen vylien pintamateriaali voi olla my3s murskesoraa  

tai  soraa rackoko  0  -  32 mm. 

11 .52  

Maa-alueen kuivatus 

Venci lysataman kuivatuksessa  tulee ottaa huomioon sekä ympi-

rist6n kuivatus etti sataman maa-alueiden kuivatus. 

Sataman  tie-  ja pysk5intialueiden  sadevedet johdetaan avo- 

ojiin  tai  imeytetin urnpröiviin  maastoon. 

Asfaltoidut talvisilytysalueet kuivatetaan  avo-ojiin  tai 

 sadevesiviemiriin  ja  aina imeytetn lopulta sopivaan maas-

toon vesien sisltmien myrkyllisten yhdisteiden takia. 

Sitomattomilta talvisii1ytysalueilta tulevat kuivatusvedet 

imeytetin maahan  tai  johdetaan kuten asfaltoiduilla alueilla 

Polttoaineerijakelulaiturin mittarialueen kuivatusvedet joh - 

S detaan öljynerottimeen,  joka keri 	alueella sattuvat öljy- 

vuodot. Puhdas vesi johdetaan maastoon  tai  sadevesiviemri  in.  

Sadevesiviemrin peitesyvyys  riippuu putkimateriaalista, maa- 

lajin routivuudesta  ja  liikenteen mrst.  

11 .53  

Ranta  1  ui  skat 

Venei.lysataman rantaluiskilla  tarkoitetaan seuraavassa muita 

sataman rantarakenteita kuin laitureita, veneluiskia  ja tela-

rantaa, jotka  on  jo  edellä käsitelty. 

Ne  osat  rannasta, joita ei kytet 	rantalaitureiden rakentami  

seen  voidaan muotoilla rantaluiskiksi  tai  jtetn luonnonti- 
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Kuva  34. 	Rantaluiskarakenteet  (102) 
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laiseksi, miki  on masemallisesti  usein hyv 	ratkaisu. 

Rantaluiskat tehdn  yleensä mandollisimman jyrkiksi ta-

voitteena pieni massamenekki . Luiskari suunnittelussa  on 

selvitettv 	sen kokonaisvakavuUS ja. verhouksen  pysyvyys. 

Rantaluiskat muotoillaan niin, että aaltojen heijastumis 

i1miöit 	voidaan vlttâ. Luiskaverhouksen  alle  tarvitaan 

usein sora-  ja hiekkasuodatin  tai suodatinkangas. Rantaluis 

 kan kaltevyys  riippuu pintaverhousmaterlaalista. Luiska voi- 

daan pllyst 	1uonnonkivill, tasakokoisella louheella, 

betonielementei  I l 	tai kivikorimatolla. 

•  
A  i dat 

Veneilysatama  pit 	useimmiten aidata esim. terâsverkkoaH 

dalla  joko kokonaan  tai  osittain. Kun satama  on erilln 

 asutuksesta voidaan sataman  koko  maa-alue aidata  ympris-

t5st.  Kun satama liittyy kiintesti asutukseen ei ole syytä 

liikaa rajoittaa ihmisten liikkumista vapaalla  ranta -alueella 

5i nvo id aan aidatalaituritja talvisilytysalueet,ja 

jtt 	ranta  vapaaksi kvelyliikenteelle. 

Venepukkien  ja trai lerien varastoalue  on  usein tarpeen aH 

 data  korkealla lankkuaidalla, joka naamioidaan istutuksin. 

Aitaaminen  on  tarpeen erityisesti asutukseen kiinteästi  lilt-

tyvil l 	alueilla varastoalueiden maisemaa rumentavan vaiku- 

tuksen takia.  

11 .55 

Laiturien suojarakenteet 

Huoltolaiturilla  vene  on kiinnittyneen 	laiturin suuntaisena. 

Sekä laituria että veneit suojaamaan tarvitaan t1löin t6r-

myssuojia. Tavallisesti ne ovat puuparruista tehtyjä johtei- 
 -  

ta. Vedenkorkeusvaihteluiden ja  eri korkuisten veneiden takia 

ovat johteet usein kandessa tasossa yhdistettynä lyhyil1 
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pystysuuntaisilla ptkil1. Törmyssuojat  voidaan rakentaa 

myös asettamalla lyhyitä puuparruja pystysuoraan vierekkin 

 tai  kyttmll 	kumi-  tai  muoviputkia,  jotka asetetaan lai- 

turin  reunaan pystysuoraan noin puolen metrin v1ein. 

 Varsin  yleisesti kytetn laiturin reunaan kiinnitettyj 

autonrenkaita 	törmyssuojina.  

-  

S  

S  

Kuva  35.  Laiturien suojarakenteet  (102)  
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12  

PALVE LUVARUSTUS 

Veneilysatamassa  tarjottavat palvelut, niiden monipuolisuus  

ja  taso riippuvat sataman tyypisti  ja  koosta. Osaa palveluista 

voidaan  pit 	vilttmtU3min,  osan taas ollessa toivottavia  

ja  riippuvaisia 1hinn rahoituksen jrjestymisest. Taulukos-

sa  esitetyt eri satamatyyppien palveluvarustukset ovat ohjeel- 
 
- 

lisia. Jokaista satamaa  on  tarkasteltava omana kokonaisuutenaan. 

Taulukossa mainittujen palvelujen iisksi veneilysatamalla  on 

 usein kytt6tarkoituksesta riippuen erityisvaatimuksia palve-

lujen suhteen. Soutu, melonta, moottorivenei  ly,  purjehdus  ja 

veneretkeily  asettavat  mm.  omia erityisvaatimuksiaan veneily-

satamal  le.  Pienen venei lysataman ns. "venevalkaman" vhimmiis-

palvelutaso  on  seuraava: laituri talvisilytysa1ueineen,  tie- 

yhteys, pysk6intia1ue, veneluiska  ja jtehuolto.  

12.1  

Vesi-  ja jtehuolto  

Arvioitaessa veneilysataman vedentarvetta  ja  satamaan kertyvi 

kym1-  ja kiinteitjtemri 	tulee veneilysataman kyttöaste 

ottaa huomioon mitoituksessa.  Se  vaihtelee kuukausittain,  vii- 
 
- 

konpivittinjasatamittain. Vilkkaimpaan  aikaan viikonloppui- 
 
- 

na  on  veneilysataman kytt5aste  arviolta  n. 60 	ja arkipivin  

korkeintaan  30 	. 

Veneilytoiminnoista kertyvt  jätteet ovat, suurimmaksi osaksi 

kyml-, talous- ja6ljyjtteit. Lisäksi kertyy veneiden 

kunnostamisesta erilaisia kemiallisia sekä karkeampia jtteit. 

Jtteiti kertyy 1hinn 	satamissa  ja rantautumisalueilla,  jois- 

sa niiden asianmuukainen keräily  ja hvitys  on  jrjestett. 
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Vesi 

Veneilysataman vedentarve  riippuu  mm.  sataman koosta, vieras-

venepaikkojen mrst, venekoosta  ja  vettä kyttvien lait-

teiden mrst. Taulukossa  27 on  esitetty suuntaa antavia 

arvioita venepaikkaa kohti tarvittavistavesimirist. Veneis

-s 	kytetin lisiksi  meri-  ja jrvivett 	tiskaukseen, pesey- 

tymiseen ja kymi]n huuhtelemiseen.  

Taulukko  27.  Veneessä purjehduksen aikana käytetty vesimr  

(102) 

S 	 - 
	

Veneen pituus  

8 m 	8-12 m  

Veneen henkilö1ukumir 	n. 	2,5-3 	 3,5_14  

Ominaiskulutus, 1/henki1/d 	5 	6 

 Koti satamapa  i kka 

Vedentarve, 1/venepaikka/d 	 13 - 15 	21-2 13  

Vieras venepa  I  kka: 

Keskimri  men  satamassakynt  len  

väli,  d 	 3 	 3  

Vedentarve, 1/venepaikka/d 	 130-50 	 60-70  

Vierasvenepaikan vedentarve  on  kolminkertainen verrattuna koti - 

S satamapaikan vedentarpeeseen  ja  se  johtuu siitä, että vieras- 

veneet tekevät keskinirin kolme vuorokautta kestvi 	purjeh- 

duksia, kun taas kotisatamapaikan venei1ijt tekevät keskim- 

nfl  vain  vuorokauden kestvi 	retkiä. Purjehduksenaikaisen 

vedenkytön  1  isksi  vettä tarvitaan veneilysatamassa  mm.  vesi-

kyml6iss, talousvedeksi, peseytymiseen  ja  veneiden pohjien 

huuh  tel uun  talvi  s  il  y  tysa  I  uee  11 a.  

VesikiymIöiden vedentarve  riippuu kymltyypist. Talous-  ja 

 pesuveden tarve veneilysatamassa viipyvien osalta  on  arviolta 

 n. 	100  l/.henki15/d. 
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Ta1visiilytysa1ueeiIa  tai  telakointialueella  tarvitaan vettä 

veneiden pohjien puhdistukseen. Veneen pohjasta irtoaa  ti- - 

iöinmm. kuparioksidia, sinkkijamuitaniyrkyiiisiyhdis - 

teitä, joista huuhteluvedet vrjytyvt voimakkaasti. Huuh- 

te1uvett 	ei saa johtaa kunnalliseen jtevedenpuhdistamoon, 

kosk.a  se  saattaa hirit 	biologisia prosesseja.  

Paras  tapa se1viyty 	huuhteluvesist 	on  imeytt 	ne maahan, 

miki1  I  maaperolosuhteet  sen  sali ivat. Veneen huuhtelemiseen 

kuluu  n. 100  -  250  litraa  vett.  

S 	
Veneilysatamassa vesiposteja  tulisi olla huoltolaiturilla  tail  

ja Uihell 	venelaitureita  sekä talvisi1ytysalueel1a. Yleensi 

 on  suositeltavaa, että veneet voitaisi  in  tankata  suoraan vesi-

postistaksin. Taivisilytysalueeila tulisi olla yksi vesi- 

posti korttelia kohti. 

Huuhteluvesijohdot  voidaan kesvesijohtoina asentaa lhelie 

maanpintaa. Asennussyvyys riippuu putken materiaal ista  ja 

 liikenteen mrst.Juomaveden tulee  tytt 	ta]ousvedelle 

 asetetut laatuvaatimukset. 

Uudet matkaveneet varustetaan yh 	useammin suljetuilia kay- 

mlöill. Tm 	vaatii satamaita kymiijtteiden vastaanot- 

tolaitteiden kehittmist. Venekym1öiden tyhjennys voi 

tapahtua alipaineperiaatteella, jolloin  jute  imetin  ali- - 

paineel  la  huol tolaituri  1 la  olevaan siliöön . Toinen mandoi - 

lisuuson varustaa veneet siirrettviii 	jtesi1i6ii1, jot- 

ka tyhjennetn huoltolaiturilla olevaan siiiöön. 
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Laskelmissa  on  yleisesti todettu henki  16n  vuorokaudessa tuot-

tavan 	n. 1,5 1  ilman huuhteluvesi. Veneen  

on  arvioitu olevan  n. 13  l/as/d sislten 

kymlin huuhteluvesimirn. Jitemiiri  riippuu kymltyy

-pist.  Mikäli tarkempia tietoja ole 

olemassa voidaan taulukon  28  arvoja kytti 	mitoitusperusteena. 

Vierasvenepaikan jtemr 	on  kolminkertainen, verrattuna 

koti satamapa  i kan jtemrin  

Erityisesti isot kotisatamat  ja  kaikki vieras-  ja huoltosata-

mat on  varustettava kymlöill. Yksi kymlistuin tarvitaan 

 n. 50-70  venepaikkaa  kohti  ja  yksi urinaali  n. 150-200  vene- 

paikkaa kohti, mutta satamaa kohti tul isi olla vhintn  2 

 kymiliistuinta. Vierassatamissa  tarvitaan kymlistuimia 

enemmän. Esimerkiksi yksi istuin  10  venepaikkaa  kohti. 

Taulukko  28.  Veneessi  purjehduksen aikana syntyvä kymili- 

jitemiir 	(102).  

Veneen  koko 

____ 	 8 m 	8-12 m  

Veneen henkilölukumr 	2,5-3 	3,514  

Ominaisjtemiri huuhteluvesineen 

l/henkilö/d 	 14 	 13  

Koti  sa tamapa i kka 

Jtemir 	huuhtel uves  i neen 

1/kym1/d 	 10-12 	14-16  

Vierasvenepaikka: 

Keskimrinen kymln tyhjen- 

nysv1i,  d 	 3 	3  
Jtemr 	huuhteluvesineen 

l/kynil/d 	 30-130 	130-50  

Kymlratkaisuja  on  lukuisia. Usein veneilysataman kym1 

ei voida liitt 	yleiseen viemriverkkoon, jolloin tavanomai- 
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sen vesikiymln kiytt6  edellyttäisi suuren ajoittain tyhjen-

nettvn jtesili6n rakentamista. Tll6in  on  mandollisuus kyt

-ti  erilaisia keriivii kyml5it. 

Kuivakymlss 	jitteet kertin vesitiiviiseen esim.  muo- 

viseen sUl löön. Turpeen, muuan, puukuorijitteen  tai super

-fosfaatn kiyttö vhent 	kiyrniln  hajuhaittoja. 

Suorakompostikymi1ss 	jtteet kertn  suureen lujitemiiovH 

siiliöön,  johon  on  jirjestetty painovoiniaan  perustuva ilman- 

vaihto kompostoimisen edistmiseksi. 

Pikakompostikymil 	tarvitsee  vain  normaalin kymildtilan.. 

Kymliistuin  ja jitesili3  muodostavat yhden kokonaisuuden. 

Kymiln toiminnan kannalta  se on  edullista sijoittaa lmpi- 
 
-  

min  huoneti laan. 

Vihvetisessi huuhtelukymilss 	huuhtelu tapahtuu paineella  

veden  kulutuksen ollessa  n. 0,5-5  1  kyttökertaa  kohti. Käy-

milistuiri  on  yhdistetty lujitemuoviseen  tai  betoniseen  maa-

han  si  joi  te  t  tu un sa•ili ön. 

imetn alipaineella keryssili-

öön.  Laitteen tarvitsema vesimiör 	on  runsas litra kiytt6- 

kertaa kohti. Jrjestelmn tarvitaan vesijohto-  ja  sähkö- 

ii  itnt.  

Kemiallisessa kiymliss 	muutetaan paperi  ja  jute  kemikalioil- 
 
-  

Ja nesteeksi. Kyml 	voi olla joko sihkö-  tai  kiertohuuhtelu- 

kyml.  Biologinen hajoaminen tapahtuu kemikaaHen vuoksi 

hyvin hitaasti. 

Polttoköymlss 	jätteet hvitetn polttamalla shkövirran, 

nestekaasun  tai  öljyn avulla. Polttokym1st 	tulee tuhkaa 

 ja sen  haju voi olla kiusallinen. 

Luonnon-  ja suojasatamissa,  joissa usein vesi  ja  sähkö puut-

tuvat ovat kuiva-  ja kompostikymlt kyttökelpoisia kiym-

]tyyppej 
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Kiinteit 	jtteiti  varten varataan jteskkej 	tai  jtesili- 

öiti  eri puoli  lie  satama-aluetta  ni  in,  että etäisyys lai  tu- 

riita kerysastialleei ole liian pitk. YTeensi kiinteitä 

jitteit 	kerit'åin veneiss 	muovipusseihin  tai  sankoihin.  

Veneessä purjehduksen aikana kertyv 	kiintei jtemir 	on n. 

0, Le  kg/henkii ö/d .  Ti 1  avuuspa  I  nol  la 0,1  -  0, 15 kg/ 1  saadaan 
jtetilavuudeksi  n. 2,5  -  Le  1/henkil3/d. Venekoon  kasvaessa 

myös kiinteit jtemiirt kasvavat. Taulukossa  29 on  yhteen-

veto  syntyvien kiinteidenjtteidenmrist.  

. 

	

Kiinteiden jtteiden kerysastiat tyhjennetn vhintin kér - 

ran  viikossa  ja jtteet viedn  kaatopaikalle hvitettviksi. 

Taulukko  29.  Veneess 	purjehduksen aikana syntyvä klinteiden 

jitteiden  mir  

Veneen henkilö1ukumr 

Ominaisjtemr 	1/henkilö/d  

Koti satamapa  i kka: 

Jtemr 	l/venepai kka/d  

Vi  erasvenepa  I  kka 

Keskimrinen jtteiden tyhjennysvli,  d 

 Ji temii  r 	1  /venepa  I  kka/d  

Veneen  koko  

8 m 	8-12 m 

2,5 - 3 	3,5-Le 

3 	Le 

7-9 	14-16 

2 	2 

15 - 20 	25 - 30  

Erityisesti keviil1, kun veneit 	kunnostetaan syntyy klintel- -  

ti  jtteit 	runsaasti. Niinpä talvisilytysa1ueel]e tulee 

jrjesti riittvsti jtteiden kerysastioita. Talvisilytys-

alue tulee veneiden vesille laskun jälkeen puhdistaa veneiden 

talvialkaisista tuki-  ja peittorakenteista,  joiden silytys 

tulee jrjest 	asianmukaisesti 
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Kuva  36.  Kaavio  jtehuo1  ion  jrjestmisest 	venci lysatamassa 

Koavio  I  

- 	I 	kcoopoikkat 
kootopoflka  I 	 tOI 	 hövitys1ato  

I 	tQQ 	 __________- 

kujtus 	kutjetus 	 . 	Fkutietu5j 

kiirteat  jätteet 	WC—  jöet 	o1ipoin 	ötjyjätteot 
söitiö 	__ . ± 1 ö__ 	purnppu 	5äitiö 

• 
purnpptJ 	 I 	I  

____ 	I 	I  I 	 •I. 	I 
.1 	 I 	_______  vest  • 	 vene  

• 	Kaavio  IL  
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Veneilysatama  tulee varustaa 5]jyjitceiden vastaanottolaitteil

-la. Öljyjtteitovatöliyisetpilssivedet, jteöljyt  ja  61- 

j ypu rk  i  t . 	ilie j t  teille tuli  s  i va ra ta  erilliset ke  rysas- 

tiat huoltolaiturilla  tai  sen lheisyydest 	sek 	t2lvisily- 

tysalueel  la. 

Polttoaireenjakelulaitur  in nittaria1ue  tulisi mandoll isten 

polttoainevuoojen tikia varLstaa ö1jynerttime!1a, johon lai-

turin öljyiset  sadevedet voidaan johtaa puhdistettavaksi.  Li- 

suksi tulisi polttoaineenjakelulaituri varustaa öljypuomein 

mandollisten polttoainevuotojen varalta. 

Veneilyyri  liittyvistä toiminnoistakertyvienjtteiden 

huolto vaatii kerilyn, vastaanoton  ja  kuljetuksen  jur-

jestmisen satanassa. Jtehuol1on  toimeenpano, johto  ja 

 valvonta kuuluvat kunnille, Jtehuolto voidaan veneilysa-

tamassa jirjest 	esim, kuvan  37  mukaisesti.  

12.2 

Shk6  ja  valaistus 

Veneilysatamassa  tarvitaan s'hk6 	erityisesti veneiden 

kunnostukseen  ja  valaistukseen.  

Shköpistokkeet  tarvitaan  sek 	laitureilla  että ta1visi- 

lytysalueella. Laitureilla shkö 	tarvitaan veneiden ak- 

kujen lataukseen  ja  veneiden kunnostuksessa tarvittavien 

shkölaitteiden kyttmiseen. Huoltolaiturilla shk6 	tar- 

vitaan  mm. nosturien kyttö5n. Talvisilytysalueilla sh - 

kö 	tarvitaan veneiden kunnostukseen. Venei lysataman sh- 

köpistokkeet voivat olla samanlaisia kuin pysk5intia1u-

eiden lukittavat lmmityspistorasiat. Talvisilytysalueel1a 

tarvitaan yksi sihk6pistoke  2-4 venepaikkaa  kohti. Lisksj 

venelaituria kohti tarvitaan  1-2 shk6pistoketta. 

S  
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Valaistus tulee suunnitella siten, että siit 	ei aiheudu 

jaetti veneilysataman  

valot eivät sekaannu vylvaloihin. Lisäksi olisi sataman  si- 
 
- 

sntuloaukko  syytä valaista molemmin puolin, jolloin sata-

maantuloon pimellkin turvallista. 

Varustelu-  ja huoltolaitureilla  sekä veneluiskien liheisyy

-dess 	tulisi valaistusvoimakkuuden olla vihintin  10-20 lx.  

Samaa valaistusvoimakkuutta voidaan  kytt 	myös vierasvene- 

laiturilla.  Sen  sijaan muiden laiturien  ja talvisilvtysalueen 

valaistusvoimakkuutta  voidaan huomattavasti keventJ. Niille 

riittnee  2-5 lx valaistusvoimakkuus. Shkökaapelit  asennetaan 

maalla noin  0,6  metrin syvyyteen. 

Laajojen talvisi1ytysa1ueiden valaistukseen voidaan  kyt-

t 	korkeita jopa  12 m valaisinmastoja.  Ranta- ja  laituri- 
 
- 

alueet tulisi  sen  sijaan valaista matal  illa,  14_5  m korkeil-

la,  va lai  s  i npy  I v ill  

Veneen kiinnittymist 	laituriin helpottavat pimell 	hei- 
 
- 

jastavat  veneiden kiinnityslaitteet.  

12.3  

Tieto- ym. yhteydet 

Suuremniissa kotisatamissa  ja  kaikissa vieras-  ja huoltosa-

tamissa  tai kyttöetisyydel1 	niistä tarvitaan puhelin 

 tai  radiopuhelin. 

Opastus 	ja vieraskirja  ovat tarpeen erityisesti vierassata - 

ma  ss  a. 

Vierassatamassa  tai kyttöetisyyde11 	siitä tulisi olla 

posti  tai  pankki. 

Erityisesti kotisatamaan tulisi olla hyvät joukkoliikenne-

yhteydet asutuskeskuksista 
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Turval  1  isuusvarusteet 

Veneilysatamien y1eisi 	paloturva1lisuusmryksi 	ei oleole - 

massa.  Suomen Moottoriveneliitto  on  tehnyt ohjeet veneilysa-

tamien paloturvallisuutta lisviksi jrjestelyiksi. Ohjeet 

 on  laadittu yhdessä Suomen Palontorjuntali iton kanssa. 

Y1eisirjeste1yn 	satama-alueella tuleeolla ilmoitustaulu, 

jossa  on  ohjeet palovaaran vhentmiseksi 	h1ytysohjeet  ja 

h1ytyspuhelinnumero. A1kusammutusv1ineiden  sijainti  ja lai- 
 
- 

turikartta  on  merkittava opastetauluun.  Satama-alueella  tu ee 

 olla ajokujat paloautoille. 

Satamasta vastaavalle henkil5kunnal1e  ja  sataman kyttjil

-le on  annettava koulutus palontorjunnasta  ja alkusammutus

-välineiden kyt5sti. 

Alkusammutuskalusto  on  seuraava: 

- 	yksi  A-B II l-E  luokan ksisammutin  100  venett  

kohti, vihintn kaksi sammutinta satamassa 

- 	tarvittava  mr 	pitkivartisia keksej, kirveit, 

voimapihdit, sorkkarauta  sekä narulla varustettuja 

pa1omprei  ti  

- 	suurissa satamissa tulee  I  isksi  olla yksi letkulla 

varustettu py5rill 	oleva  25 tai 50  kg:n jauhetyt- 

teinen sammutin 

- 	sammuttimet  tulee sijoittaa siten, ettei etäiSyyS 

sammuttimelle kuikureitti 	pitkin ole suurempi kuin 

 50  metriä 

- 	alkusammutuskalusto  tulee sijoittaa helposti luok- 

sepstviin  paikkoihin  ja sammuttimen  sijainti 

tulee merkitä hyvksytyn alkusammutuskaluston  mer- 

ke  I n  



Suuriin veneilysatarnHn  ja  kaikkiin satamiin, joissa  on  polt-

toaineenjakeluasema,  suositellaan hankittavaksi vhintn  50 m 

 pitk6ljypuomi. Mikli  satamassa ei olepalopostia, suosi- - 

tellaan hankittavaksi moottorikytt6inen  pumppu palokohteen 

ympäri]  l 	olevien veneiden suojelemiseksi 

Veneilysatamassa  tulee olla pelastusrenkaita, renkaita heitto-

köydelli, naaroja, puoshakoja, pelastusrappuja  ja ensiaputar

-vi  kke  i ta. 

, 	Pelastustarvikkeet  tulee asettaa pelastuskatokseen  tai  -kaap- 

pi  in  mandol  1  lsj mman  I  hel  le  satama -al  taan  reunaa siten,  ett 

 ne saadaan tarvittaessa nopeasti kytt6ön. Tarvikkeet maala-

taan tunnusomaisel  la  viri  1 l.  Varusteet tulee tarkastaa  sin - 

nöllisesti  ja veneilijt  tulee kouluttaa niiden kiyttöön. Isot 

koti-  ja vicrassatamat  tulisi  I  isksi  varustaa pelastusveneel- 

1 	ja paarei  I la  sek 	htpuhel imel  la tai  puhe] imel  la. 

12.5  

Pol  t  toa i neenj ake Ju 

Veneilysataman po]ttoaineenjakeluasema  voi olla joko kiintell 

 tai  kelluval]d  laiturilla. Suositeltavaa  on  kytt 	kiintei 

laituria. Jakelusaema  tulee tehdä  SFS-standardin  3352  mukaisesti. 

Jakeluaseman mittarikentn viemröinniss 	noudatetaan Öljya]an 

Keskusliitto ry:n julkaisemaan selvitykseen ''Huoltoasemien  j- - 

tevedet - kytettvit Desuaineet  sekä erotinrakenteet" sisl- - 

tyvii  ohjeita. 

Polttoaineenjake]uaserna  tulisi sijoittaa tuulilta  ja merenkyn-

nilt 	suojaiseen  paikkaan, jotta polttoainetydennys olisi  tur- 

val lista  suorittaa. Mik1  i  mandollista jakeluasema tulisi si-

joittaa 1he1le sataman sisntuloaukkoa  tai  paikkaan, jossa 

polttoaineenjakelu ei hiritse sataman veneliikennett. 
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Jakeluasernalle  tarvitaan rakennuslautakunnan perustamislupa, 

kun bensi mi-  ja petrool isiliiden  yhteinen  ti  lavuus  yl itti 

 10m3  tai  dieselöljysili6iden tilavuusylitti2OOm 3 .  Muul-

loin tarvitaan paloviranomaisen suorittama katsastus. 

Yleensä huoltosatamassa myydn seuraavia polttoaineita: 

bensiini 	yleisesti kiytetyilloktaaniluvuil1a, diesel6ljyi, 

moottoripetrolia  ja yleisimpi 	voiteluöljylaatuja. Poitto- 

aineenjakeluniyymlss 	myydn  samalla talousspriit, kaasu- 

tinspriit, valopetrolia  ja nestekaasua. Merikarttoja, patte-

reita ja  muita veneilytarvikkeita voidaan myydä polttoaine- 

myynnin yhteydess.  

S 
12.6  

Varusteiden  ja  elintarvikkeiden myynti 

Veneilysataman  elintarvikkeiden, venetarvikkeiden  ja  polttoai-

neen myynti riippuu sataman koosta  ja myyntitoiminnan  kannat-

tavuudesta. Elintarvikemyynti  on  toivottavaa vierassatamissa 

 ja  isoissa kotisatamissa,  jos  paikalliset elintarvikekaupat 

ovat liian kaukana esim. yli  2-3 km. 

12.7  

Varastot  i lat 

. 

	

Veneilysatamassa  tarvitaan lukittavia kaappeja veneilijöille  

ja  varastoja venei lysataman käyttö-  ja kunnossapitovarusteille. 

 Ne voidaan usein edu]  1  isimmin  sijoittaa muiden satamassa si-

jaitsevien palvelurakennuksien kuten mas,tovajan, kanoottiva

-jan  tai  saniteettitilojen  yhteyteen.  

12.8 

Hall into-  ja kokoontumisti lat  

Isot veneilysatamat tarvitsevat usein hallinto-  ja kokoontumis-

tiloja. Kokoontumistiloja tarvitaan esim. seurojen käyttöön, 

koulutustoimintaan  ja nuorisotoimintaan.  Hall  intoti  loja tarvi- 
 
- 

taan  sataman toimintaan, vartlointi  in  jne. 



12.9  

huolto-  ja korjaustilat 

Veneilysatamassa  voidaan tarvita vesiurheilulajien harrasta-

jille oukeutumistiloja. Niiti voivat tarvita kilpapurjehti- -  

jat, soutajat ja melojat..  Tarvetta  on  myös vaatteiden  ja  va-

rusteiden kuivaustiloista. Varsinkin vierassatamissa tarvitaan 

vaatteiden pesu-. kuiváus-. silitys-  ja silytysti1oja  sekä 

suihkua  ja  saunaa. 

Purjeiden, mastojen, venemoottoreiden  sekä veneiden kunnostusta 

 ja korlausta  varten tulisi isoihin veneilysatamiin jrjest  

S työtilat. Työti]oissa tarvitaan ti1öinmös erikoisvarusteita 

kuten työpcnkkej, nostotaijoja yms. Ti11aisten tilojen suun-

nittelussa  on  otettava huomioon  mm.  työ-  ja  paloturvallisuus - 

te  k  ij  i  t. 

12.10  

Tiedotustoiminta 

Veneilysatama  tulisi varustaa keskeiselle paikalle sijoitetul

-la  ilmoitustaululla,  jossa olisi alueen kartta  ja  selostus 

alueella olevista palveluista sekä sataman jrjestyssnnöt. 

Erityisesti seuraavista palveluista tulisi tiedottaa: jte-

huolto, kymlt, suihku, vesiposti, puhelin, postilaatikko, 

pelastus-  ja palontorjuntavarustus sek 	muut palvelut. 

Edellisten lisäksi tulisi ilmoitustaululla olla kartta vene- 

paikoista, jossa olisi venepaikan vuokraajan nimi  ja  osoite. 

Mikl  i  on  kyseessä vierassatama tarvitaan opastusta myös 

1hiympristön tarjoamista palveluista, esim. 1kri-  ja 

sairaanhoitopalvelujen ja  apteekkien sijainti  ja  aukioloajat. 

1 1i3 
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Sataman vieraspaikat tulisi merkit 	se1vsti poijuin  ja  tau - 

luin seki suomeksi että ruotsiksi  ja  eräin paikoin myös 

englanniksi. 

Mopeusrajoitukset  voivat olla ohjeellisia  tai  lninhallituk

-sen vahvistamia.  Sopivana nopeusrajotuksena veneilysatama-

alueella pidetri yleisesti  t+  solmun  nopeutta. Nopeusrajol- 
 
- 

tukset tulee ilmoittaa  selvin tauluin. 

tlmoitustaulujen  tulee olla riittvn isoja, selvitekstisi 

jaoikeisiin paikkoihin sijoitettuja, jotta niiden antama 

tieto menee perille. Tni 	on  erityisen trke 	sataman suju- 

van  toiminnan varmistamiseksi .  

fl  
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KUSTANNUKSET  JA  RAHOITUS  

13.1  

Yle  i st  

Seuraavassa tarkastellaan veneilysataman rakennus-, poma-, 

kytt6-  ja  kunnossapito- seki vuotuiskustannuksia  ja  rahoitus-

mandollisuuksia. 

Venei lysataman  rakennus-  sek 	kytt5- ja kunnossapi tokustannus - 

ten  suuruus riippuu  mm.  sataman sijainnista, koosta  ja  toimin- 

. 	nasta. Rakennuskustannukset vaikuttavat suoraan porna-  ja 

vuotuiskustannuksi  in.  Rakennus-, kytt6-  ja kunnossapitokus 

tannuksi  in on  mandollisuus vaikuttaa suunnittelufla  ja raken-

tamisel  la. 

13.2  

Rakennuskustannukset 

Alueiden lunastuksista, maa-  ja vesirakennuksesta  sekä  kunna]- - 

listekniikasta  aiheutuvat kustannukset vaikuttavat merkittivs-

ti  venei lysataman kokonaiskustannuksi  in.  Seuraavassa  on  esitet-

ty esimerkkini kolmen erikokoisen sataman kustannukset raken-

nusmrien  ja yksikk6hintojen  perusteella laskettuna. Kuvissa  

38-1+0. on  esitetty esimerkkisatamien asemapiirrokset. Esimer 
keiss 	esitetyt kustannukset ovat suuntaa antavia eivtk 	sovi 

yleistettvksi 

Esimerkkien  1  ja  3  kustannustiedot  on  otettu suunnitteluvai- - 

heessa  olevista satamista.  Sen  sijaan esimerkin  2  kustannus- 

tiedot perustuvat todell isi  in  kustannuksi  in.  

Esimerkin  1  satama  on  suojaisella, syvl li vesialueella. Satama 

 on  varustettu  vain  aivan 	 varustuksella. Vene- 

paikkoja  on 50  kpl,  joista  10  kpl  on  telapaikkoja.  Rakennuskus-

tannukset venepaikkaa kohti ovat  vain n. 3 800  mk. 

1 15 
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Taulukko  30.  Esim.  1.  Rakennuskustannukset  50  venepaikan 

veneilysatamalle  (lokakuun  1979  hintataso) 

Kustannusten laatu 	Mir 	ja 	Yksikk6- 	Kustannus  

yksikk5 	hinta 	-  

mk 	mk  

Tie 	satamaan,  

lev. 	4,5 	m 100 m 200 20 000  

Pysköi nt ial ue 

(sorapinta)  500 m 2  20 10 000  

Telaranta  20 m 300 6 000  

Kevyt 	betonipont- 

toni  laituri  Lt0  m 2 	000 80 000  

Aisaki  inn  itys  L+2  kpl  800 33 600  

Veneluiska  

(lev. 	3,5 	m) 1  kpl  20 	000 20 000  

Kuivak5yml  2  kpl  9 	000 18 000  

Jteastiat 	(kiinteä- 

ja 	öljyjite)  8  kpl  200 1 600  

Hengenpelastus- 

v5l  meet 800  

RAKENNUSKUSTANNUKSET YHTEENSÄ  190 000 

I  
KUSTANNUKSET 	VENEPAIKKAA 	KOHTI  3 800  
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Taulukko  31.  Esim.  2.  Rakennuskustannukset  220  venepaikan 
veneilysatamalle  (lokakuun  1979  hintataso) 

Kustannusten laatu 	Miri  ja 	Yksikk5- 	Kustannus 
yksikkö 	hinta 

mk 	mk  

MAARAKENTEET 

Työpatojen 	rakentaminen  
3  

(aal lonmurtajan 	runko)  5 000 m 18 90 000  

Kuivilleotto 	ja 	kuivana- 
pito  30 000 1 30 000  
Maan 	leikkaus 	ja 	lij itys  23 000 17 391 000  

• 	Aal lonmurtajan 	verhous 

(kiviheitoke)  2 600 25 65 000  

Kall ionlouhinta  3 000 m 2  50 150 000  

Lohkareitten 	(yli 	2 	m3) 2  
6 poisto  100 m 60 000  

• 	Satamakentin 	kantava 
kerros 	(soraa)  1 1400 35 149 000 

Tie 	satamaan,  (1ev. 	14,5 	m) 100 m 200 20 000  

Tu1ovyUin 	ruoppaus  100 m 2  100 10 000  

SATA  H A RA K ENT E ET  

Huoltorakennus  50 m 2  1 000 50 000  
-  Huoltolai turi 	(betoni- 

muuri)  20 m 5 000 100 000  

Maatuet 	(betonia)  5  kpl  5 000 25 000  

Veneluiska 	(lev. 	3,5 	m) 2 20 000 140 000  

Ki  i nte 	pistol a  i tur i  
(betonia)  45 m 3 500 158 000  
Kevyt 	beton  i pontton i -  
laituri  280  '  2 000 560 000  

Aisaki innitys 	(160 	vp)  168  kpl  800 135 000  

Poijuki  inn  itys 	(60 	vp)  60 800 1+8 000  

TEKN  I  NEN  ,HUOLTO 

Sähkö 	(kaapel  i 	+ 	pistok- 

keet)  28 000  
Valaistus 	(kaapeli 	+ 

pylviit)  180 000  
Vesijohto 	(varusteineen)  140000  
Viemiri 	(varusteineen)  60000  

Jteastiat 	(kiinteä- 	ja 

ö1jyjte)  5 000  

Laituriportit  5  kpl  4 000 20 000  

Veneens  I I  rtovaunut  

(14 	tn 	veneille)  5 000  
Hengenpelastus- 	ja 	palon- 
torjuntav1ineet  5000  

RAKENNUSKUSTANNUKSET 	YHTEENSÄ  2 	270 000  

KUSTANNUKSET 	VENEPAIKKAA  KOHTI  10 300 	mk  
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Taulukko  32.  Esim.  3.  Rakennuskustannukset  L190  venepaikan 
veneilysatamalle  (lokakuun  1979  hintataso) 

Kustannusten 	laatu  Mir 	ja  Yksikkö- Kustannus  

yksikk6  hinta  

-  mk mk  

MAARAKENTEET 

Penger 	(alkukaiv. 	
+  3  

kuljetus)  28 000 m 9 250 000  

Penger 	(pohjantyttö 	+  

kuljetus)  40 000  ''  15 600 000  

Ruoppaus  90 000 11 2  12 1 	080 000  

Suodatinkangas  38 000 m 2  150 000  

Jakava 	kerros 	(sora)  12 000 m 1+5 51+0 000  

Kantava 	kerros 	(murske)  1+ 000  ''  55 220 000  

Asfaitti  17 000 m 2  20 31+0 000  

Kivituhka  1 200 m3 60 70 000  

Betoni laatoi  tus  1 500 m 2  100 150 000  

Rantaluiska 	(kiviheitoke)  1 500'' 40 60000  

Istutukset  5 000  "  30 150 000  

Kuivatus  90 000 

S  ATAMA  RA  KE  NT E ET  

Kahvi  la 300 m 2  1 	500 1+50 000  

Mastovaja  200  ''  600 120 000  

Huoltorakennus  500" 1 	000 500 000  

Laiturin 	maatuki  

(betonia)  10  kpl  1+ 	000 40 000  

Veneluiska 	(betonia)  2 30 	000 60 000  

Kivikorimuuri 	(matala)  200 m 800 160 000  

(korkea)  80 1 	000 80 000  

Betonihirsimuuri  Li II 40 000  

Kevyt 	beton  i  pontton  I  -  
laituri  600  ''  1 	500 900 000  

Raskas 	beton  i  pontton  i  -  

laituri  20  "  3 	500 70 000  

Aisakiinnitys 	(pit. 	4,5 - 
6 	m) 320  kpl  1 	000 320 000  

Poijukiinnitys  170  ''  800 11+0 000  

Venenosturi 	(7,5 	tn)  90 000  

Mastonosturi  20000  

Panssariaita 	+ 	portit  860 m 130 000  

Veneens  ii  rtovaunu 	(6 	tn)  2  kpl  7 	000 11+ 000  

Lankkuaita 	(kork. 	2 	m) 230 m 20 000  

TEKNINEN 	HUOLTO  

Viemåri  46 000  

Vesijohto  80 000  

Sähkö  80 000  

Valaistus  1+60000  

Jtehuolto  20 000 

I-lengenpelastus- 	ja  

palontorjuntavi1  meet 10 000  

RAKENNUSKUSTANNUKSET 	YHTEENSÄ  7550 000  

KUSTANNUKSET 	VENEPAIKKAA  KOHTI  15 1+00  
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Kuva  37.  Esim.  1.  Veneilysatama  50  venepaikkaa 
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Kuva  39.  Esim.  3.  Veneilysatama  k90  venepaikkaa 
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Esimerkin  2  satama  on  monikyttösatama palvellen veneilijöit 

kotisatamana  ja  kalastajia kalanpurkaussatamana. Satama-altaan 

ruoppaus  ja rantalaituri  on  tehty kuivatyön 	työpadon suojassa. 

Työpato toimii sataman valmistuttua aal lonmurtajana. ruoppaus-

massat  on  voitu 1jittii talvisi1ytysalueelle. Edelliseen ver-

rattunat huomattavasti korkeammat venepaikkakustannukset johtu-

vat sataman monipuolisesta kiyttötarkoituksesta, aallonmurtajan 

rakentamiskustannuksista  ja  korkeasta varustetasosta. Raken-

nuskustannukset venepaikkaa kohti ovat  n. 10 300  mk. 

Esimerkin  3  satama  on  suojaisella paikalla sijaitseva 	9O  vene- 

• 	paikan kotisatama. Korkeat kustannukset johtuvat erityisesti 

ruoppaustöiden laajuudesta  ja  sataman korkeasta varustetasos.ta. 

Rakennuskustannukset venepaikkaa kohti ovat  n. 15 200  mk. 

Kustannusesimerkeiss 	rakennuskustannukset vaihtelevat  3800- 

15 200  mk/venepaikka.  Mikäli satamaan rakennetaan  vain  kevyet 

ponttonilaiturit veneenkiinnityslaitteineen voivat rakennuskus-

tannukset olla  1 500  -  2 000  mk/venepaikka.  

Esimerkit nyttvt varustetason  ja  vaihtelevien olosuhteiden 

suuren vaikutuksen kustannuksiin. Venepaikkojen mrn suure-

neminen alentaa aina venepaikkakustannuksia,  jos  olosuhteet 

 ja varustetaso pysyvt  samana, siis pinvastoin kuin esimer-

keiss. Liitteess 	on  esitetty yksikköhintaluettelo, jonka 

hinnat ovat suuntaa antavia.  

13.3  

Pomakus  t  annukset 

pomakustannukset  muodostuvat korosta  ja poistoista. Poma

-arvoa las.kettaessa otetaan perusteeksi veneilysataman jlleen-

hankinta-arvo. Poistot olisi laskettava niin riittviksi, että 

niistä kytt6omaisuuden kuoletusajan kuluessa kertyy  se  mr 

 varoja, joka aikanaan tarvitaan omaisuuden uusimiseen. 
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Poistoajat  riippuvat kyttöomaisuuden kyttöiist. Ne voidaan 

ryhmitel  l 	seuraavasti: 

Taulukko  33.  Esimerkki poistoajoiksi 

Toimenpide Poistoaika 	(a)  

Maatyöt, 	tiet, 	pysiköintialueet, 	jne. tiO 

Ruoppaustyöt, 	vesi- 	ja 	jtevesijohdot 

Louhosaallonmurtajat, 	rantaluiskat 	jne. 

Rakennukset, 	kiintet 	laiturit,  30  

betoniponttonilaiturit, 	aidat, 	portit, 

nosturit, 	shk6 	ja 	valaistus 

Kevyetponttonilaiturit,kelluvataal-  15  
lonmurtajat, 	veneiden 	kiinnityslaitteet; 

aisat 	ja 	paalut, 	veneensiirtolaitteet 

Venetuet, 	venesuojat  5  
Turvallisuus- 	japalontorjuntalaitteet 

Muut 	veneiden 	ki innityslaitteet 

Seuraavassa  on  laskettu pomakustannukset edellä esitetyi  ile 

 kolmelle esimerkkisatamalle. Poistot  on  laskettu annuiteetti-

menetelmll, jolloin pomakustannukset ovat vuosittain yhtä 

suuret.  Korkona  on  käytetty  6  . 

• 	Esimerkkisatamien  rakennuskustannukset  on  jaettu poistoaikojen 

mukaan seuraavasti: 

Taulukko3ti. Esimerkkisatamien  rakennuskustannusten poisto- 

aikojen mukaiset ryhmät 

Poistoaika  Rakennuskustannukset 	(1 	000 	mk)  

50 	vp 	 220 	vp ti90 	VP  

tiO  56 	 911 3 	826 

30 100 	 1 	161 3 	100 

15 33 	 145 474 

5 1 	 53 140  

Yhteens  190 	 2 	270 7 	540  
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Kun  korko  on 6 
C/0  muodostuvat annuiteettitekijit seuraaviksi 

Poistoaika 	Annui teettitekij  

40 v. 	 0,0665 

30 v. 	 0,0726 

15 v. 	0,1030 

5 v. 	 0,23714  

Taulukko  35.  Esimerkkisatamien  vuotuiset piomakustannukset 

Poistoaika  Vuotuiset 

50 	vp 

pomakustannukset 	(mk)  

220 	vp 490 vp  

40 3 	800 60 	000 254 000 

30 7 	300 83 	000 225 000 

15 3 	700 15 	000 148 000 

5 200 12 	000 33 000  

Yhteensä  15 	000 170 	000 560 000 

13.4  
Käyttö-  ja kunnossapi tokustannukset 

Veneilysataman kytt5kustannukset  voidaan jakaa laitteiden 

• 	kyttökustannuksi  in, energiakustannuksi in  ja  hall intokustan- 

nuksi in.  

Laitteiden kyttökustannukset muodostuvat seuraavista toimen-

piteistà: kevyidenponttonilaitureidenylösnostojavesille 

lasku, poijujen ylösnosto  ja asennus,  raskaiden ponttoni laitu-

reiden talvikuntoon saattaminen, kelluvien aisojen ylösnosto  

ja asennus, veneensiirtolaitteiden  tarkastus, veneenhuoltolait-

teiden tarkastus, satama-alueen siivous, kesvesijohtojen tyh-

jennys, saniteetti-  ja  muiden rakennusten hoito, nostolaittei- -  

den  tarkastus, veneiden telakointi  ja vesil lelasku  sekä  var-

tiointi 



155  

Energiakustannukset  muodostuvat etupss 	valaistus-, sähkö-  ja 

lmmityskustannuksista. Hallintokustannukset  muodostuvat vene- 

paikkojen vuokrauksen, sataman kyt6n  ja kunnossapidon organi- 
 
- 

soinnista, vartioinnista  jne. 

Veneilysatamien kyttökustannuksista  on  vaikea saada tietoja, 

koska  ko.  kustannukset ovat usein kunnissa erittelemittömn 

osana suuremmassa kustannuserss. Ruotsissa  on kytt6kustan-

nusten  arvioitu olevan tietty prosentti rakennuskustannuksista 

seuraavasti: laitteiden kytt6kustannukset  0,9 	, energiakus-' 

tannukset 0,3 
0/ 
 ja  hall intokustannukset 0,5 

Kunnossapitokustannukset  riippuvat p.iasiassa sataman koosta, 

laatutasosta, kunnossapitotasosta sekä rakenteiden  ist.  S-

tamassa on  valittava tietty kunnossapitotaso. Miti korkeampi 

 on  taso  sit 	pitempi  on  rakenteiden kyttöik. 

Kunnossapitotoimenpiteini pidetn  rakenteiden  ja  laitteiden 

toiminnallisen  ja  teknisen laadun siilyttniistoimenpiteit. 

Kunnossapitotoimet voidaan jakaa vlitt5miin  ja miraikaisiin 

 toimenpiteisiin. Edellisiin lasketaan rikkoutumisesta johtuvat 

kunnostukset jajlkimmisñn snn6lliset esim. laitureiden 

 ja nostureiden kunnossapitotoimenpiteet. Kunnossapitotyöt  on 

 usein tarkoituksenmukaista jakaa vuodenaikojen mukaan jaksoi- 

hin:  syys-, talvi- seki kevät-  ja kesjaksoon  niin, että 

työt tehdn mandollisimman edullisena ajankohtana. 

Syysjakson  aikana tehtvi 	töitä ovat  mm. laiturien betoni- 
 
-  

korjaustyöt, ankkurointien korjaustyöt  ja  viheralueiden 

peruskunnostus. Talvijakson aikana tehtivi 	töitä ovat  mm.: 

laiturien  peruskorjaukset, veneenki  inni tysaisojen ja poijujen 

 korjaus, kaluston  ja  rakennusten kunnossapito sekä vesialuei-

den  ja vylien luotaus. Kevt- ja kesijaksolla  kunnossapito- 

työt kohdistuvat pasiassa venepaikkojen kuntoonsaattamiseen 

talvivaurioiden korjaamisella, ankkurointien tarkastuksella 

 ja veneenkiinnityslaitteiden tarkastuksella. 
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Rakenteen  il1 	on  kunnossapitokustannuksia  kasvattava vaiku- 

tus.  Kunnossapitokustannuksia  laskettaessa arvioidaan kustan-

nusten kuitenkin jakautuvan tasaisesti  kyttöaja11e.  Ruotsissa 

 on  kunnossapitokustannusten  arvioitu olevan, tietty prosentti 

 rakennuskustannuksista  seuraavasti: 

Tiet,  pysikintialueet,  vesi -ja 

 jtevesijohdot,  muut  maatyöt, 

pengeraallonmurtaja, rantaluiska  

jne. 	 0,3 
0/ 	

(i)  

Rakennukset,  kiintet laiturit, 

betoniponttonilaituri,  aidat, 

portit jne. 	 1,0  ° 	(ii)  

Kevyetponttonilaiturit,  kellu- 

vat  aallonmurtajat,  kiinnitys- 

laitteet,  veneensiirtolaitteet  

jne. 	 1,5 	(Hi)  

Esimerkkisatamien  rakennuskustannukset  on  jaettu prosenttiluku

-jen mukaisi  in  ryhmiin seuraavasti: 

Taulukko  36.  Esimerkkisatamien  rakennuskustannusten prosentti- 
 
- 

lukujen mukaiset ryhmät  

Ryhni 	Rakennuskustannukset  (I 000  mk)  

50  vp 	220  vp 	'90  vp  

I 	 56 	 911 	 3 826 

II 	 100 	 1 	161 	 3 	100 

HI 	314 	198 	6114  

Yhteensä 	190 	2 270 	7 5140  
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Esimerkkisatamille  on  laskettu edell 	esitettyjen prosenttilu- 

kujen  perusteella käyttö-  ja kunnossapi tokustannukset  seuraa- 

vast I  

Taulukko  37.  Esimerkkisatamien kyttö-  ja  kunnossapito - 

kust ann uks  et  

Kohde Kyttö- 	ja 	kunnossapito- 

kustannukset 	(mk)  

50 	VP 	220 	VP 	i90 	vp 

Kdyttökustannukset  

Laitteiden 	kytt6kustannukset  1 	700 20  LQQ  68 000  

Energiakustannukset  600 6800 22600 

Hall  intokustannukset  1 	000 11  +OO  37 700  

Kunnossapitokustannukset:  

Tiet, 	pysk6intialueet 	jne.  200 2800 11 500  

Rakennukset, 	rantalaiturit 	jne.  1 	000 11 600 31 000  

Kevyet 	ponttoni laiturit 	jne.  500 3 000 9 200  

Yhteensi  5 	000 56 000 180 000  

Kiytt5- 	ja 	kunnossapitokustannukset 

venepaikkaa 	kohti  100 250 370  

Suomen merenrannikon kaupungeissa  on  veneilysatamien kytt5-  ja 

kunnossapitokustannusten  laskettu olevan  n. 150  -  1+00  mk/vene- 

paikka.  

13.5 

 Vuotuiskustannukset 

Pàoma-  sekä käyttö-  ja kunnossapitokustannukset yhdess  muo-

dostavat vuotu  I  skustannukset .  Es  imerkki  satamien vuotu  I  skustan- 

nukset  on  esitetty taulukossa  38.  



Taulukko  38.  Esimerkkisatamien vuotuiskustannukset  

13.6  

Rahoitus 

Kustannus laji Vuotuiskustannukset 	(mk)  

50 VP 220  vp  1490  vp 

Pomakustannukset  15 000 170 000 560 000  

Kytt8kustannukset  3300 38600 128 300  

Kunnossapitokustannukset  1 700 17 1400 51 700  

Vuotuiskustannukset 	n. 20000 226 000 7140  000  

Vuotuiskustannukset 	venepaikkaa  

kohti 	n. 1400 1 030 1 510  

Veneilysataman rahoitusniandollisuudet  riippuvat sataman omistuk-

sesta  ja kiyttötarkoituksesta.  Omistuksen mukaan veneilysatamat 

voidaan jakaa kunnallisiin  ja  yksityisiin satamlin. Prahoi- 
 
- 

tusmuodot ovat lainat, kiyttömaksut  ja  avustukset. 

Kuntien veneilysatamien rahoitus järjestyy varaamalla kunkin 

vuoden talousarvioon tietty  summa  sekä veneilysatamien rakenta-

miseen että käyttöön  ja  kunnossapitoon. Kunta voi hoitaa rahoi -

tuksen joko verovaroi  Ila  tai  lainoituksella.  

Yksityisen veneilysataman rahoitus perustuu piosin lainoihin, 

osakkaiden rahoitukseen  ja kiyttömaksuihin. Lisksi ta1kooty5l-

li  on  merkittv 	osuus rahoituslhteen.  

Valtio  rahoittaa kalasatamiin, yhteysliikennelaitureihinja 

laivalaitureihin  ii  ittyvi 	venepaikkoja rakentamalla 

aallonmurtaj  la  ja ruoppaamal  la  vesialuetta.  Varsinaisten  ye-

nei lysatamien  rakentamiseen ei valtion varoja ole sanottavasti 

käytetty. 
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Urheilun  ja liikuntakasvatustyön  tukemiseen varattuja veikkaus-

voittovaroja  on  mandollista kytti 	kunto-  ja kilpaveneilyyn 

 tarkoitettujen veneilysatamien rakentamiseen. Tarkoitukseen  on 

kytettiviss 	sekä avustuksia  ett 	lainaa. Veikkausvoitto- 

varojen käyttö  thin  tarkoitukseen  on  kuitenkin ollut vhist. 

Nykyisin kunnallisissa veneilysatamissa venepaikasta perittvt 

maksut peittvt keskimirin noin puolet käyttö-  ja  kunnossa-

pitokustannuksista. Veneilysatamien varustetason aihaisuudesta 

johtuen maksut ovat olleet pieniä. 

Kytt5maksujen  laskemiseen  on  olemassa erilaisia laskutapoja.  

S Tavallisin maksujen mrimisperuste  on  veneen  koko ja  laatu. 

Venepaikan koon eli veneen koon mukaan miirytyvit maksut lai-

turipaikoista, talvisilytyspaikoista  sek 	telakoinnista.  Eri- 
 
- 

laiset varustetasoon  ii ittyvt  kustannukset kuten vartlointi 

puhtaanapito,  sähkö, jtehuolto  ja  vesimaksut voidaan peri 

esimerkiksi samansuuruisena vuosimaksuria kaikilta veneilysata-

man kiyttij  il  t . 

. 



ORGANISAATIOT 

Kotisatamien  rakentamisesta ovat piasiassa vastanneet  kunnat, 

 mutta myös venei lyjirjestöt ovat usein aktiivisesti osallistu-

neet rakentamiseen. 

Huolto-  ja vierassatamat  toimivat eri  11  isini  ollessaan kaupal-

lisina yrityksini, jolloin niiden rakentamisesta yleensi vas-

taavat joko yksityiset yrittjit yksin  tai  yhdessä kuntien 

kanssa. Huolto-  ja vierassatamat  toimivat usein kotisatamien 

yhteydess, jolloin kunta  tai  veneseura  voi vastata toiminnas- 

• 	ta. 

Yleisimnit kotisatamien omistusvaihtoehdot  ovat seuraavat: 

- 	kunta omistaa  ja  hoitaa satama-alueen  ja  rakenteet sekä 

vuokraa venepaikkoja venei  1  ijöl  ile 

- 	kunta omistaa satama-alueen  ja  rakenteet, jotka  se  

vuokraa  tai  antaa veloituksetta veneilyseuraila, joka 

hoitaa satamaa 

kunta omistaa satama-alueen, jonka  se  vuokraa  tai  antaa 

veloituksetta venei lyseural le 1 joka omistaa rakenteet  

ja  hoitaa satamaa 

- 	veneilyseura  omistaa sekä rakenteet että maa-alueen  

114.1  

Yksityiset veneilysatamat 

Venei lysataman  hallinnon jrjestmiseen  on  olemassa lukuisia 

eri mandollisuuksia. Yksityisen veneilysataman hallinto  on 

 jrjestettviss 	esim.  seuraavasti: 
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Seuran jsenet valitsevat vuosikokouksessa keskuudestaan hal-

lituksen  ja  tilintarkastajat. Hallitus vastaa sataman toimin-

nasta  ja  voi nimetä  ta 	esitt 	eri tehtvi 	hoitamaan toimi- 

kuntia  ja  valitsee tarpeelliset toimihenkilöt. Toiminnanjohtaja 
 

ja satamamestari  vastaavat kytnnöss 	sataman toiminnasta. 

Seuran saama toimii omakustannusperiaatteella. Mikäli satamaan 

liittyy kahvi  la-  ja ravintolatoimintaa  hoi taa seura  sen  itse  

tai  antaa toiminnan yksityiselle. 
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Veneilyseurojen  satamien 1isiksi  on  olemassa joitakin kaupal-

lisia veneilysatama-  ja venetelakka -alueita, jotka toimivat 

 ii  iketaloudel  I  lsj]  la  periaattei  1 la,  moottori-  ja venehuol  ion 

 sekä korjaustoiminnan  ja tarvikemyynnin muodostaessa  usein 

oleel  1  isen  osan  ni iden  toiminnasta. 

Kunnan veneilysatamat 

Kuntien omistamien veneilysatamien hallinto  on  yleens 	jr- 

jestetty  hyvin monella eri tavalla  jo  kunnan koostakin riip-

puen. Usein venei lysatamien  hal]  into on  hajaantunut  eri  osas- 

•  
Veneilysatamia  koskevien asioiden hallinto tulisi keskitt 

urheilu -ja ulkoiluasioitahoitavalletoimistolle,  jolloin 

kuitenkin teknisen viraton  tai  satamalaitokser.  tulisi hoi-

taa veneilysatamien suunnitteluun, rakentamiseen  ja  hoitoon 

kuuluvat  asiat.  

1.3  

Yhtei sty6muodot 

Piavastuun veneilysatamahankkeiden  toteutuksesta kantavat ny-

kyisin  kunnat.  Asioiden tehokas hoitaminen ede11ytt 	kulten - 

kin  yhteistoimintaa  sek 	kuntien, valtion virastojen että 

veneilijin kanssa. Pijnteen veneilyn  ja vesimatkailun 

yleissuunnitelmaan sisiltyy  ehdotus venei1yi palvelevien 

vylien, reittien  ja  satamien yksityiskohtaisen suunnittelun, 

toteutuksen  ja yllpidon organisoimiseksi  (taulukko  39).  

Yleisin yhteistoiminnan muoto  on  kuntien välinen yhteisty6-

sopimus veneilysatamahankkeen toteuttamiseksi. Tm 	soveltuu 

erityisesti pienten kuntien kesken  tai  silloin kun toisen 

kunnan alueella ei ole  ranta -alueita. Kuntainl  i itto  tai  si-

tiö  voivat  tulla  kysymykseen veneilyasiain yhteistyöelimen. 
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Taulukko  39  . Vylien,  reittien  ja  satamien yksityiskohtaisen 
suunnittelun, toteutuksen  ja  yllpidon  organisaatio 

KOHDE  SUuNNITTELU  TOTEUTUS YLLÄPITO  
KeskeiiinTnt 

proj.  johto 	osallistujat 

julkiset kulku-  TVL MKH, VH, uittoyhd., TVL MKH 
våyUit  (laiva-  laivayhtiOt, venei - 
ja  voneviylt) lyjirjostOt 

purjevenerci- TVL rIKH, VH,  veneily-  TVL MKH  
tit  jrjestOt 

katetun  m-  TVL, VH MKH, vencilyjrjes- TVL, VH MKH  
veneen  roitit  tot  

kattamatturnan VH,  kunnat  veneilyjrjostöt, VH,  kunnat,  venei- 
m:verieon  reitit  MKH, TVL  kunnat  lyjrjostOt 

soutuvone-  ja kunnat,  VH venei1yjirjestöt  kunnat, kunnat,  venei- 
kanoottiroitit VH lyjrjestöt 

kotisatnat,  kunnat  TVL, VH, voneily-  kunnat, kunnat,  venei- 
venavalkarnat jrj estOt lyjrjestOt 

vierossatarnat  kunnat  TVL, VH,  matkailu-  kunnat,  matkailuyrityk- 
jOrjestöt  ja  -yri- TVL, VH  set, 	kunnat,.ve- 

• tykset neilyjrjestöt 

huolfosataiat  kunnat  Oljy-yhtiOt,  vend-  kunnat  matkailuyrityk- 
• lyjrjostOt,  kaupat,  set,öljy-yhtiLt, 

rnatkailuyritykset  kaupat  

luonnonsatamat,  kunnat,  veneily-, matkailu-  kunnat, kunnat,  jrjes- 
ym. jirjestOt,  ja  luonnonsuojelu-  jirjes- tOt  

MI-i, 	VH jirjestöt tOt, MH, 
VH 

laivalaiturit TVL,  kun-  laivayhtiOt, maakun- TVL, TVLS  kunnat  
nat tallitot,  veneily-  kunnat  

jrjestOt 

MKH = Merenkulkuhallitus 
	

Vt-I  Vesihallitus  
TVL  Tie-  ja  vesirakennuslaitos 

	MH = Metshal1itus  

I.  
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15  
VENEILYYN  LIITTYVÄ  LAINSÄÄDÄNTd  JA  VENEILY- 

SATAMIEN RAKENTAMISEEN TARVITTAVAT LUVAT 

 15.1  

Veneilyyn 1iittyv 	1ainsdnt6 

Veneilyyn 1iittyvi 1ainsdnt5  on  varsin  laaja. Vuonna  1969  

voimaan  tullut veneliikennelaki  on  ensimminen  varsinainen 

 veneilyyn  kohdistunut laki.  Tmin j1keen  on  tullut venei1yi 

 koskevaa  lainsidnt6i.  Seuraavassa  on  lueteltu  tirkein  ye-

nei1y 	ja veneilysatamien  rakentamista koskeva  lainsdntö. 

• 	15.11  
Vene  il  y  

- 	Venelilkennelaki 	 28.2.1969/151  
- 	Veneliikenneasetus 	 28.2.1969/152  
- 	Laki  venellikennelain  muuttamisesta 	5.8.1977/607  
- 	Asetus  snnöisti yhteentörmiysten 

estmiseksi  mere] 1i 	17.6.1977/528  
- 	Asetus  yhteent3rmysten ehkisenii- 

 
- 

seksi  sisisi  1 1 	ku1kuvyl  il  1 	30.3.1978/252  
- 	Vesilaki 	 19.5.1961/264  
- 	Vesiasetus 	 6..1962/282  
- 	Jtehuolto1aki 	 31.8.1978/673  
- 	1jyvahinko1aki 	 22.9.1972/6 68  
- 	1jyvahinkoasetus 	 26.10.1972/710 

15.12  
Rakentaminen  

- 	Rakennuslaki 	 16.8.1958/370  
- 	Rakerinusasetus 	 26.6.1959/266  
- 	Vesilaki 	 l9.5.l961/264 
- 	Jakolaki 	 ].2.1951/60  
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15.13  
Muut 	- Laki 	oikeudesta 	yleisiin 	vesialu- 

elsi  in 1 .1. 1966/20k  

-  Laki 	erist 	naapuruussuhteista  13.2.1920/26  

- Luonnonsuojelulaki  23.2.1923/21  

-  Laki 	meren 	pilaantumisen 	ehkise- 

misest  16.3.1979/298  

-  Laki 	aluksista 	aiheutuvan 	vesien  

pi  laantumisen 	ehkisemisest  16.3.1979/300  

- Ulkoilulaki  13.7.1973/606  

-  Kalastuslaki  28.9.1951/503  

- Metsstys1aki  13..1962/290  

- Terveydenhoitolaki  27.8.1965/69  

-  Tull  i  laki 	8.9. 1939/271 	ja 	muut 

tul lausmiriykset 

- Siidökset 	Ilikkumisesta 	luonnon- 

suojelu-, 	sotilas- 	ja 	raja -alueilla 

-  Lait, 	asetukset 	ja 	mriykset 	vene- 

ii  ikenteesti 	Saimaan 	kanavalla 

-  Asetus 	kanavien 	liikennesnn6isti  26.3.1976/27 8  

-  Asetus 	merenkulun 	turval.aitteista  25.2.1961/125  

-  Asetus 	vesikulkuvylin 	merkitsemi-- 

sest  30.11. 1979/8 146  

15.2  .  

Veneilysatamien  rakentamiseen 	tarvittavat 	luvat 

Vesilaki sislt 	veneilysatamien  rakentamista koskevia 

snn6ksi. Veneilysataman  rakentamiseen liittyy usein 

sellaisia vesist35n kohdistuvia vaikutuksia,  ett 	vesioi- 

keuden lupa  on  tarpeen. Rakennuslaki  ja  -asetus, kuntien 

rakennusjrjestykset, vahvistetut kaavat  ja  muut rakennus-

lainsidnn6n mrykset  on  my6s  huomioitava veneilysatamaa 

suunniteltaessa  ja  toteutettaessa. Sama koskee jtehuolto-

lakia  ja terveydenhoitolainsdnt5.  Seuraavassa tarkas-

tellaan lähemmin vesilainsdnnön  ja rakennus1ainsdnn5n 



mryksi 	koskien veneilysatanian rakentamisen luvanvarai- 

suutta.  

15.21  

Ves  il  a  i nsidnt6 

Vesilain  2.  luvun  2 §:n  mukaan  on  rakentamiseen hankittava 

vesloikeuden lupa, mikl  i  rakentamisesta  tai  rakennelman 

kyttmisest 	saattaa aiheutua  1.  luvun  12-15  §:ss 	tarkoi- 

tettu muutos  tai  seuraus. Mainitut pyk1t sisltvt kiel-

ion  sulkea  tai  supistaa ilman lupaa vesistössi ns. valtavy - 

1i 	tai  y1eist 	kulku-  tai  uittovy1 	sek 	kiellon aiheut- 

taa vesist6ss 	sen  aseman syvyyden, vedenkorkeuden  tai v - 

denjuoksun  haitallista muuttumista. Viimeksi mainittu kiel-

to ei kuitenkaan tarkoita toimenpidett, josta voi aiheutua 

vahinkoa  tai  haittaa ainoastaan yksityiselle,  jos hn  on 

 toimenpiteeseen suostunut. 

Ves  il  a in 1  .  1  uvun  28  § :  n  si si  1  timân pisnnön  mukaan  ran

-nanomistajalla  tai  haltijalla, vaikkei hino1ekaanvesi-

alueen omistaja  tai  osakas,  on  oikeus rakentaa yksityistä 

tarvettaan varten rantaansa toisen vesialueel  le  ulottuva 

laituri , venevaja, uimahuone  tai  muu sellainen rakennus, 

mikäli  se  voi tapahtua tuottamatta vesialueen omistajalle 

vahinkoa tahi huomattavaa haittaa  ja  aiheuttamatta vesist5s-

s 	valtavyln  sulkemista  (1:l2-1 	§)  tai  vahinkoa taikka 

haittaa aiheuttavaa vesistön aseman, vedenkorkeuden taikka 

syvyyden muutosta  (1:15).  Mikäli laiturin rakentaminen ta-

pahtuu satama-alueella  tai  muuhun erityiseen käyttöön osoi-

tetulla vesialueella ei tällaista oikeutta kuitenkaan ole. 

Yleisen  ja  yksityisen tarpeen ero yleensä mritel1n si-

ten, että edellinen kohdistuu etukäteen rajoittamattomaan 

kyttjpiiriin  ja jlkimminen  on  luonteeltaan tavalla 

taikka toisella rajoitettu. Siten käsite yksityinen tarve 

voi sislt 	myös useiden kyttjien yksityisen tarpeen, 

esim, yhdistyksen jäsenet,  hotellin  asiakkaat jne. 
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Vesioikeus voi lisäksi, mikäli vesistöön rakentamisen ylei-

set edellytykset ovat olemassa  (2:6)  ja luvan  hakija omis-

taa taikka omaa pysyvän kyttöoikeuden suurimpaan osaan 

tarvittavaa aluetta, oikeuttaa  luvan  hakijan saamaan myös 

toiselle kuuluvaa aluetta tarkoitusta varten omakseen  tai 

 pysyvl  l 	kyttöoikeudella  (2:7!). 

Jos  laiturin rakentamista voidaan  pit 	yleisen tarpeen vaa- 

timana, vesiolkeus  voi hakijalle my6nt 	oikeuden toisen 

alueen lunastamiseen, vaikka edellisessi kappaleessa  tar- 

kol tetut  edellytykset puuttuisivatkin. 

Oikeuksien pysyvyyden turvaamiseksi  ja  edellytysten varmis-

tamiseksi olisi syyt 	harkita vesioikeuden  luvan  hakemista 

niissikin  tapauksissa, joissa  sit 	edelli  esitetyn mukaan 

vjlttmttömisti ei ehkä tarvittaisi.  

15.22  

Rakennuslainsdntö 

Laituria  ei normaal itapauksessa katsota sellaiseksi uudis-

rakentamiseksi, johon vaaditaan varsinainen rakennuslupa.  

Sen  sijaan, milloin  on  kysymyksessä vhintin  5  venepaikan 

 tai  muutoin vastaavan suuruinen laituri  ja  rakentaminen  

S tapahtuu asemakaava-  tai  rantakaava -alueella taikka raken-

nuskieltoalucen osalla,  on  tarpeen ns. rakennustöiden lupa 

(Rak.A  50  §).  

Vastaava mirys  on  rakennuskaava-alueelle tapahtuvasta 

laiturin rakentamisesta (Rak.A  121 	).  Paikallisessa raken- 

nusjrjestyksess 	voidaan tll6in kuitenkin antaa lupavel- 

vollisuutta koskevia, asetuksesta poikkeavia mryksi. 

Asema-, rakennus-  ja rantakaava -alueiden ulkopuolella raken

-nustöden  lupa tarvitaan ainoastaan alueilla, joille  on  hy- 



I..z, 

vksytty ao.  kaava  tai  sen  muutos, mutta tm 	ei ole viel 

saavuttanut lainvoimaa  sek 	alueella, jolla Rak.L  123 a 

 mukaisesti  on  tarpeen laatia rantakaava. 

VeneilysatamaalUeelle  rakennettavan uudisrakennuksen raken-

tamiseen  on  haettava rakennuslupa. 

Tarvittavat rakennusluvat  ja rakennustöjden  luvat antaa kai- 
 
-  

kissa  tapauksissa rakennuslautakUnta. 

Paikallisessa rakennusjirjestyksesS 	voidaan rakentamiselle 

asettaa rakennuslakiln  tai  -asetukseen nähden ankaranipia  

S vaatimuksia.  

S  
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(2)  

VENEILYSATAMIEN KUNTAKOHTAISEN  YLEIS-

SUUNN ITELMAN  AS  lAKI RJALUETTELO  

1.0  

Yle isti 

Yleissuunnitelman  tarkoituksena  on  antaa perusteet  ja  suun-

tavilvat kunnan veneilyyn liittyvien toimintojen kehittimi-

selle. Yleissuunnitelma laaditaan kartta-aineiston, ilmava-

lokuvien, maastotutkimusten, tilastotietojen  ja inventoin-

titulosten  perusteella. Yleissuunnitelman asiakirjoihin 

kuuluvat selostus, kartat,  Pil rustukset,  kustannusarvio  ja 

toteuttami sohjerna.  

1.1  

Selostus  

1.11  

Yle isti  

Selostetaan suunnitelman tarkoitus, suunni ttelukohteeseen 

liittyvit ongelmat  ja 1ht5aineisto.  

1.12  

Nykyt  il anne  

Selostetaan suunnittelualueelta seuraavat  asiat:  kaavoitus, 

luonnonolosuhteet, maankyttö, väestö, e1inkeinoelm, maa- 

ja vesialueiden  omistus, veneiden  mr ja koko, veneilysa-

tamat,  vene-  ja laivavylSt, vesiurheilu ja  muu vesi liikenne.  

1.13  

Ennusteet  ja  tavoitteet 

Nykytilanteen perusteella tehdn ennuste venemrn  ja -koon 

 sekä venepa  I  kkata rpeen keh  i tyksest 
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1.1 11  

Vaihtoehtojen vertailu 

Nykytilanteen, ennusteiden  ja  tavoitteiden perusteella 

laaditaan veneilysatamien suunnitteluvaihtoehdot, joille 

tehdn teknis-taloudellinen  ja  toiminnallinen vertailu 

edullisimman vaihtoehdon löytmiseksi.  

1.15 

Toteuttamis-  ja rahoitusohjelma 

Edullisimman  vaihtoehdon pohjalta laaditaan yleissuunni-

telman rakentamisjrjestys, toteuttamisaikataulu  ja rahoi-

tusohjelma.  Selostetaan suunnitteluun liittyvit j a tko toiL 

menpiteet.  

1 .2  

Kartat  ja  piirustukset 

Veneilysatamien kuntakohtaisesta yleissuunnitelmasta  laa-

ditaan yleiskartta  1:20 000 tai 1:10 000.  Karttaan merki- 

• tn veneilysatamat, venepaikat, ta1visi1ytyspaikat  sekä 

venevy1t  ja  -reitit. Lisäksi esitetn jokaisesta sata-

masta asemaplirros  1: 11000 tai 1:2000.  Karttaan merkitn esim. 

tiet, ta1visài1ytysa1ueet, laiturit, aallonmurtajat, raken-

nukset, veneluiskat sekä sataman tulovy1 	tai  -reitti.  

1.3  

Muut selvitykset 

Edel1 	esitettyjen kohtien lisäksi saattaa yleissuunnitel - 

ma sis1t 	myös muita veneilyyn  ja veneilysatamiln ilitty - 

vi 	se1vityksi. 
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VENEILYSATAMAN YLEISSUUNNITELMAN ASIAKIRJALUETTELO  

2.0  

Ylei  st 

Yleissuunnitelma  on  suunnitteluvaihtoehtojen  pohjalta laa-

dittLi yhtenincn suunnitelma. Mikli suunnittelualueelta 

ei ole tehty maastotytkimuksia tulee ne suorittaa tss 

yhteydessi luotaamalla vesialue  ja selvittmill 	pohjan 

laatu kairauksilla  sek 	kartoittamalla  alue  ja  vasta  sen 

jålkeen  voidaan valita edullisin vaihtoehto yleissuunni-

telman perustaksi. 

. 

Yleissuunnitelman  asiakirjoihin kuuluvat selostus, kartat 

 ja pil rus tukset , kustannusarv  lot  sek 	muut tarpeel  i i  set 

 seiv  I  tykset.  

2.1  

Selostus  

2.11  

Yle  i stå  

Selostetaan suunnitelman tarkoitus, käytetty lht5aineisto 

 ja  muut suunnittelussa huomioon otetut suunnitelmat.  Se-

• 	lostetaan  suoritetut maastotutkiniukset  ja esitetfl selvi- 
-  

tys  tutkimustulosten tarkkuudesta  ja ri i ttvyydest.  

2.12  

Nykyt  il anne  

Selostetaan suunnittelualueelta seuraavat  asiat:  alueen 

sijainti, kaavoitus, luonnonolosuhteet, maa-  ja vesialu-

elden  omistus, venemr  ja koko,  muu vesi1  I  ikenne  sekä 

muut tarvittavat tiedot.  

2.13  

Vaihtoehtojen vertailu 

Laaditaan eri vaihtoehtojen alustavat kustannusarviOt. 
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Suoritetaan vaihtoehtojen teknH]is-taloudellinen  ja  toi-

minnall  men  vertailu.  

2..l4  

Toteuttamis-  ja rahoitusohjelma 

Edullisimman  vaihtoehdon pohjalta laaditaan yleissuunni-

telmanrakentamisjirjestys, toteuttamisaikataulu  ja ra-

hoitusohjelma.  Selostetaan suunnitteluun liittyvit jatko- 

toimenpiteet.  

2.15  

Kustannusarvio 

Selostetaan perusteet, joi]  la  kustannusarvio  on  laskettu. 

Kustannusarvio laaditaan erikseen maarakenteista, satama- 

rakenteista  ja  teknisestä huollosta. Kustannusarviossa 

tulee esitt 	yksikölden marit, yksikkökustannukset  ja 

kokon  a I  sk  us tan nu  ks  et. 

2.16  

Kustannusosittelut 

Mikil  I  venei lysatamalla  tulee olemaan useita rakennutta - 

j la,  joiden kesken kustannukset jaetaan, esitetin kustan-

nusten osittelun perusteet  ja  lasketaan niiden mukaan kun-

kin rakennuttajan osuus kustannuksista.  

2.2  

Kartat  ja  piirustukset 

Yleissuunnitelman  karttoja  ja pilrustuksia  laadittaessa  on 

 kl innitettv 	huomiota yleissuunnitelman kyttötarkoituk - 

sen  vaatimaan tarkkuuteen. Yleissuunnitelman kartat  ja 

plirustukset eivt  ole tarkoitetut rakennuspiirustuksiksi. 

Vesioikeudelle jtettvien  hakemusten edellyttmist 	suun- 

n I t  tel ua  s  i  a k I  rj  01 s  ta  on m 	ry  ks  et 	es  i  a se  tu kse ss  a  
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Yleissuunnitelma esitetn U1hinrii 5euraavilla kartoiula 

 ja  pi  i rustuksi  1 la: Merikartta, 1:50 000,  josta se1vi 	ve 

si  liikenneyhteydet. Yleiskartta,  1:20 000 tai 1:50 000,  

josta se1vii veneilysatarnan sijainti  ja maaliikenneyhteydet. 

Asemapiirros,1:1000  tai 1:2000,  josta se1vii 	sataman mitoi- 

tus ja toimintatilat.  Teknisen huollon yleissuunnitelma, 

1:1000tal  1:2000,  josta se1vii 	ko.  toimintojen sijoitta- 

minen satamaan  ja syvyyssuhteet.  Tarvittaessa voidaan tehd 

rakenteiden tvvDpiDiirustuksia,  1:100. 

2.3  

Muut selvitykset 

Muina se1vityksini saattaa  tulla  kysymykseen  mm.  ehdotus 

veneilysataman toteuttamis-  ja  kunnossapito-organisaatiosta 

 tai  ehdotus perittâvist 	maksuista  ja  niiden perusteista. 
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VENEILYSAT/\MAN RAKENNUSSUUNNITELMAN  ASIA- 

Kl RJALUETTELO  

3.0  

Yle  is ti  

Rakennussuunnitelma  on  toteuttamisas  laki rja. Rakennussuunni- - 

telmaan  kuuluvat: lopulliset maastotutkimukset, työselityk

-set,  yksi  ty i skohta i  set  Pil  rus tukset , tarkennetut  kustannus- 

arviot seki tarvittaessa muut ty6t koskevat selvitykset. 

• 	Rakennussuunnitelma  voi sisi1t 	mm.  seuraavat yksitylskoh- 

taiset  suunnitelmat: maarakennus-, rakennusteknilliset, LVI-, 

shk6-  ja vesihuoltosuunnitelmat.  

3.1  

Maastotutk imukset  

Ennen rakennussuunnitelmaa tarkennetaan tehtyjä maasto- 

tutkimuksia. Veneilysataman tutkimuksissa kytetin seuraa- 

v I a ma a s to t u t k I  ni  u s me n et e 1 m I  :  

Satama-alueella tarkennetaan  jo  tehtyjä luotauksia. Sataman 

maa-  ja vesialueet painokairataan ja  tarpeen mukaan tehdin 

silpikairauksia sekä otetaan maanytteit 	laboratoriotut- 

kimuksia varten. Luotaukset  ja kairaukset  on  paras tehd 

 talvella jn  pilt. Isohkot  alueet luodataan kesl1i kai- - 

kuluotauksena.  Sataman tuloviyl 	harataan tankoharauksena. 

Maastotutkimukset sucritetaan  ja tulostetaan  Suomen Geotek-

nilliseri yhdistyksen ohjeiden mukaisesti.  

3.2  

Maarakennussuunnitelmat 

Ty6sel itykset 

Maarakennussuunnitelman ty6selityksen  tulee antaa ohjeet 



materiaaleista, massamirist 	sekä työn suoritustavasta  ja  

j  rj  est yks est  

PI  i rus tukset 

Asemapiirustus  1:500 tai  1:20O,esittii  mm.  alueen muodon, 

tasaustason  ja  mitat seki liittymisen ymprist6ön. Poikki- 
 
- 

leikkaukset  1:200 tai 1:100  esittvit  maan  pinnan luonnol- 
 
-  

1  isen  korkeuden, maaperän laadun  ja tasaustason  lopullisen 

korkeuden.  Em.  piirustusten lisiksi laaditaan rakentamis-

työtä varten detaljipiirustuksia rakenteiden yksityiskohdista 

 1:20 tai 1:10.  Vaativista pohjanvahvistustöist 	kuten esim. 

pohjaan tiytöt  ja pengerpaalutus  tulee laatia työse1ityksi 

tydentivi 	työpiirustuksia.  

3.3  
Rakennusteknill iset  suunnitelmat 

Työsel itys 

Rakennusteknillisen työselityksen  tulee antaa ohjeet kiy-

tettvist 	materiaaleist, laitteista  ja  työn suorituksesta. 

Pi  i rus tukset 

. 

	

semapiirustus  1:200 tai 1:500,  esitt 	rakennuskohteen  si- 
 
- 

jainninjaymprist6n kyt6n. Pipiirustukset  1:50 tai 1:100, 

 esittvt  rakenteiden julkisivut sekä leikkaukset  ja  yleis-

ksitykseri rakennuskohteesta. Työpiirustukset  1:100, 1:200 

tai 1:20, 1:50.  Mittakaava  val i taan  es  i tystarkkuuden perus-

teel  la.  Rakennepi  i rustukset  1:20 tai 1:50 es  i ttvt  raken-

teiden mitat  ja  sijainnin, kuormitukset, käytetyt materiaa-

lit  ja ni iden  laadun.  

3  
LV  1 -suunnitelma 

Työsel itys 

LVI-työselitys  on  pyrittv 	ryhmittelemn pkohtiin: esi- 

__________ 	-- --------------- 



tiedot, 1mpöjohto1aitteet, vesi-  ja viemrilaitteet ja 

 ilman vai  h  toi  al  tt ee  t. 

Pi  i rus tukset 

LVI -suunnitelmiin 1iittyviss 	pilrustuksissa kytetYn yleen - 

s 	samoja mittakaavoja kuin rakennusteknilliseen suunnitel- 

maan kuuluvissa  pi  irustuksissa. LVI -pi  irustukset  voidaan laa-

tia kaaviollisina. Niissonoltava kaikki kojeetja lait-

teet, putkistot stö-  ja mandollisine muine laitteineen  

niin,  ett 	asennustyö  voidaan niiden perusteella tehd. 

Shköistyssuunnite1ma 

Työsel itys 

Shköistyssuunnitelman  laatimisessa noudatetaan  ST 70.91, 

 Shk5työselityksen  laatimisen yleisohjetta. 

Työselitys ryhmite1ln ne1jn piosaan:  A.  Esitiedot,  

B.  Yleistiedot.,  C.  Yleiset asennusohjeet,  0.  Jrjeste1m-

kohtaiset  ohjeet.  

Pi  i  rust  ukset  

Piirustusten osalta noudatetaan  ST -kortin  71.31  ''Shk5pii-

rustus'ten laat iminen''  mukaista menette1y. PIl rustustyön 

laajuus mirite]]in eri asiakirjassa.  

3.6  

Ve  s I h  uo  1 to  suun  n I  tel  mat  

Ty5se1  I  tys 

Johtolinjasuurinitelmissa  voidaan kâytt 	Suomen Kaupunkilil- 
 
-  

ton  Yleisten vesijohtojen  ja viemreiden  aines-  ja tyseli- 
 
- 

tyst,  jossa  on  ohjeet maatöiden  ja  putkien asennustöiden 

suorittamisesta, putkimaterlaaleista  ja  muista rakennustyön 

toteuttamiseen  iii  ttyvist 	seikoi  sta. 



PI  i rus tukset  

Kartta  1:1000 tai 1:500,  esitetin johtolinjojen  tarkat  si-

demitat ja  perusteet. Pituusleikkaukset  1:1000/1:100 tai 

1:500/1:50,  esittivt  maanpinnan, putkien  ja  kaivojen  kor-

keusasemat,  alueen kiytt5tavan, suoritetut pohjatutkimukset 

 ja putki]injan  pohjan vahvistuksen. Lisäksi voidaan johto- 

i  n  ja  suun  n I  te  I  maan  11  i  t t 	er i ko i  s p ii  rus tuk  s I a 

3.7  
Muut suunnitelmat 

Lisiksi  on  mandollisuus laatia erillisse1vityksii, joista 

 on  laadittava työselitys  ja  piirustukset. Erillisselvityk- 

sissi noudatetaan  co.  kohtien mukaisiaperlaatteita.  

3.8  
Kust nnus  a r v lot  

Kustannusarviot  tulee laatia siten, että niissä eriteltyn 

esitetn maarakennus-, rakennustekni  il isten, LVI- ja  sähkö-, 

jtehuolto- sekä vesihuoltotöiden ym. osatölden  ja  laittei-

den kustannukst. Kustannusarviossa tulee esitt 	hinta 

arvion perusteena olevat yksikölden mirt, yksikköhinnat  se- 

k 	erikseen rakentajan yleiskulut.  

3.9  
Rakentamisasiakirjat 

Rakentamisasiakirjat  voidaan jakaa rakennuslain mukaisi  in 

 asiakirjoihin, urakka-asiakirjoihin  sek normeihin ja  oh

-jeisi  in.  

Rakennuslain  mukaisia asiakirjoja ovat seuraavat: raken-

nuslaki  ja  -asetus, rakentamista koskevat mrykset, sisä-

asiainministeriön  ja  kauppa-  ja  teollisuusministeriön  p-

tökset,  paikallisten viranomaisten möriykset; seutu-, 

yleis-, asema-  ja rakennuskaavat, jrjestyssnnöt ja 

rakennusjrjestys. 



Urakka-asiakirjoja ovat seuraavat: urakkasopimus, yleiset 

sopimusehdot , urakkaohjelma, tarjouspyyntöasiaki rjat ,  ra-

kennusselostus, sopimuspiirustukset ja  tarjous. 

Lisäksi  on  olemassa epvira1lisia normeja  ja  ohjeita, joita 

ovat julkaisseet  mm.  Suomen Kaupunkillitto, Suomen Kunnal-

lisliitto, Suomen Rakennusinsinöörien liitto, Suomen Kun-

nalflstekninen Yhdistys,  ja Rakennustietosti5.  

fl  
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4  
YKSI KKdH  I  NTALtJETTELO  

Annetut yksikköhinnat ovat keskimrisi 	ja  vain  suuruus- 

luokkaa osoittavia. Hinnat  on  annettu lokakuun  1979  hinta- 

tasossa. 

Yksikkö 	Yksikköhinta 

mk 

Ruoppaus: 

Imuruopattavat  maat 	m 3 	5-15  

"Kovat maat" 	m 3 	20-100 
W 	

Kallion louhinta  ja ruoppaus 	m 3 	500-i 000  

Aal lonmurtajat (vesisyv.  3 m)  

Kivipenger  (lev.  3 m) 	m 	1 500  

Tukkinippujono 	m 	2 000  

Ponttoni  (koko 7,2x3,2x2,3) 	m 	4 000  

Rantalaiturit (vesisyv.  2m):  

Puupaalulaituri 	m 	2 000  

Kivikorilaituri 	m 	1 000  

Kulmatukimuurilaituri (kuivatyö) 	m 	5000  

Hirsiseinlaituri 	m 	1000 

 Ulokeiaituri (ratakiskot,  kansi 

puuta) 	 m 	800  

Pistolaiturit (vesisyv.  2m, 

 lev.  3 m):  

Puupaalulaituri 	m 	3 000  

Hirsiarkkulaituri 	m 	3500  

Pilarilaituri (kaivonrenkaat) 	m 	2500  

Pilar il  a  itu  r  i  (el  ement  t  i rak. 

kuivatyö) 	 m 	3 500  
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Yksikkö 	Yksikköhinta 

mk 

Ponttonilaiturit 	(ankkurointi 	+ 

kansirakenteet, 	vesisyvyys 	2 	m):  

Kevyt 	ponttonilaituri 	(lev.  

2,0 	m) m 1 	000  

Puuponttonilaituri 	(lev. 	2,5 	m) m 1 	500  

Kevyt 	betoniponttoni laituri  

(lev. 	2,7 	m) iii 2 	000  

Keskiraskas 	betoniponttoni- 

laituri 	(lev. 	2,7 	m) m 3 	000  

Raskas 	betoniponttonhlaituri 

(lev. 	3,0 	m) m Li 	000  

Veneiden 	kiiniityslaitteet: 

Poiju 	(ankkurointi, 	vesisyv.  

3 	m)  

venepituus 	5 	m  kpl  500 

8 m  kpl  1 	000 

12 	m  kpl  1 	500  

Kelluva 	aisa 	(kuumasinkitty 

terst, 	PVC -kelluke)  

aisan 	pituus 	L1,5 	m  kpl  800 

I' 	 6,0 	m  kpl  1 	000 

I' 	 8,0 	m  kpl  1 	600  

Ulokealsa 	(paineky1lstetty  

puu 	alle 	5 	m 	venei  1 le)  kpl  200  

Perpaalu 	(latva 	0 	17 	cm,  

painekyllstetty)  

paalun 	pituus 	5,0 	m  kpl  100 

10,0 	m  kpl  300 

II 	lti3 O 	m  kpl  500  

Vinoköysisidonta 	(keulaki  in - 

nitys 	kuminauhaan) kpl  1 	000  
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Yksikk5  Yksikköhinta 

mk 

Nosturit: 

Pylvskiertonosturit 	(ilman 

perustuks  la)  

nostokyky 	1 	tn, 	ksikytt6inen kpl  20 000 

2 	tn, 	shk6kiytt6inen kpl  1+0 000 

1+ 	tn, kpl  60 000 

6 	tn, 	H  kpl  80 000  

Pukkinosturi 	(ilman 	perustuksia)  

S 	nostokyky 	2 	tn, 	shkökytt6inen kpl  50 000 

1 	tn, kpl  60 000  

Mastonosturi 	(ilman 	perustuksia) 

nostokorkeus 	10 	ni, 	kâsikiyttöinen kpl  15 000 

H 	1.5 	ni,  kpl  20 000  

Veneens  i  I  rtovaunut 

Veneenslirtovaunu 	moottorive- 

nellie 	telakkakytöss 

venekoko 	2 	tn kpl  3 000 

14 	tn kpl  1; 000 

1 	6 	tn kpl  6 000  

Veneensiirtovaunu 	purjeveneille • 
venekoko 	2 	tn kpl  1+ 000 

H 	 14 	tn kpl  5 000 

6 	tn kpl  7 000  

Veneens  ii  rtovaunu 	purje- 	ja  

moottorivenei  Ile 	maantieky- 

töss• 

venekoko 	2 	tri  kpl  10 000 

I' 	1+ 	tn kpl  12 000 

II 	6 	tn kpl  l'4 000  



Yksikkö 	Yksikköhinta 

mk 

Vene  1  ui  skat 

Veneluiska  betonista (mukaan-

lukien maatyöt) 

leveys 	3,5 m 	 kpl 	20 000 

5,0 m 	 kpl 	 30 000  

Telaranta jol  1 1  ile ja  soutu- 

veneille (hiekkapinta) 	m 	300 

Tie  satamaan: 

Sorapllyste,  lev.  4,5m 	m 	200 

I' 	lev.  6,0 m 	m 	400  

Asfalttipi1lyste,  lev.  4,5m 	m 	300  

lev.  6,0 m 	m 	500 

Aida t  

Panssariaita (asennettuna,  kor- 

keus  2 m) 	 m 	100 

Pans sari a  i tapo  r  tt  I  

Kork.  2 m,  lev.  2 x 2 m 	kpl 	 14 000  

Kork.  2 m,  lev.  2 x 3  m 	kpl 	6 000 

S 	Laituriportti  (ovella)  

2 x 3 m 	 kpl 	14 000  

Mastovaja  (katto + seindt +  

va  1 a I s  tu  s  )  
2  

betonilattialla 	m 	oOO  

ilman betonilattiaa 	m2 	600  

Mastokatos  ilman seiniä 	m2 	400  

Huoltorakennus saniteetti-  ja  
2  

kokoontumistilotneeri 	m 	1 000  

Kahv  il  a,  kokoont  urn  ist il  at 	m2 	1 500  



5  

Yksikkö 	Yksikköhinta 

mk 

Sihköp  i  stoke  talvi  s  il ytys- 

alueella  ja laitureilla  

(tyyppiä autoshköpistorasia) 	kpl 	800 

Val a is  i npyl vis (pyl vsj  ohto  I  neen, 

lamppuineen  ja asennuksineen)  

pit. 	5 m 	 kpl 	2 000 

pit. 	12 m 	 kpl 	5 000  

Vesiposti sulkuhanal  la 	kpl 	1 000  

HengenpelastusvH  i  fleet:  

Pelastusrengas li inalla,  keksi, 

naara, pelastusraput, ensiapu- 

tarvikkeet, välineet valaistussa 

pylviiss 	 kpl 	2000  

Pelastusvene  3,5 m  pitkä 	kpl 	2 000  

Palonsammutusvflineet:  

Keksi, kirves, voimapihdit, 

sorkkarauta, palomp5ri 	kpl 	300 

Jauhesammut  in: 

A-B 	IJi -E 	6 kg  kpl  500 

A-B 	Il  HE 	12 kg  kpl  700 

A-B 	I I I-E 	25 kg 	pyöril  l  kpl  2 	200 

A-B 	I I HE 	50 kg 	" kpl  3 	200  

S  
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MÄR  I  TELMAT  

5.0  

Yle  is  t •.i  

Vene] iikennetti  ja  satamia koskeva terminologia  on  Suomessa 

vielä vakiintumaton. Esimerkiksi erilaisia veneilysatamaluo-

kitteluja  on  useita kiyt5ss 	johtuen osittain eri lhtökoh- 

dista.  Seuraavassa esityksess 	on  pyritty esittåmin trkeim 

mt vene1iikennett 	ja  satamia koskevat mrite1mt.  

5.1 

Al  ustyyp  it  

Alus: Meriteiden snt5jen mukaan jokainen laite,  jota  ky-

tetiin  tai  voidaan kytti vesitse tapahtuvaan kuljetukseen. 

Laiva: Alus, joka  on  vhintn  12 m  pitki  ja  L  m  leveä.  102  

Vene: Yleisnimitysaluksille, joiden suurin pituus  on  pie-

nempi kuin  12 m  ja  suurin leveys pienempi kuin  L  m. 102  

• 	Kanootti:  Molemmista pistn suippo, kevyt alus, jolla 

liikuttaessa kytetn  1-tai 2 -lapaisia meloja tukematta 

niiti  aluksen laitaan.  20  

Soutuvene:  Liikkuminen tapahtuu soutaen.  20  

Permoottorivene: Ulkolaitamoottorilla  varustettu moottori-

vene.  20  

Sismoottorivene:  Moottori veneen laitojen sispuole]la  ja 

 varustettu joko suoralla akselivi1itykselUi potukuriin  tai 

 erityisel  l  perveto1aitteella.  20  



Suomen Moottoriveneliitto  on  jakanut moottoriveneet katsastus-

mriyksien mukaan kolmeen luokkaan seuraavasti: 

- 	pienveneet,  alle 7mpituiset avoveneet ja  kaikki  

alle  14,5  ni  pitkät veneet 

- 	retkeilyveneet, kajuutalliset  ja keulakannelliset  ye- 

fleet  sekä yli Tm pitkät avoveneet 

- 	matkaveneet ,  pituus yli  7 m tai Pi  tuus  x  leveys  114 m,  

kiintet makuusijat, keittomandollisuus, kajuutalli-

sia veneit. 

Purjevene:Jokainen piasiassa purjeiden  avulla kulkeva vene. 

Purjeveneet voidaan jakaa edelleen nostokölil1 	(kevytveneet)  

ja ki intel  l 	köl il  l 	(köl iveneet) varustettuihin veneisi  in  ja 

 myös varustetason  tai  yöpymismandollisuuden mukaan.20  

Suomen Purjehtijaliitto  on  jakanut purjeveneet seuraaviin  kat-

sastusluokkiin: 

- 	Al  Meri ristei  1  ijt,  jotka  on  tarkoi tettu purjehduksi  in  

ankan ssakin avomeniolosuhteissa 

- 	A2  Meriristeilijt,  jotka  on  tarkoitettu purjehduksiin 

avomere]U rannikkojen 1heisyydess 

- 	Bl Rannikkoristeilijt,  jotka  on  tarkoitettu purjeh- 

duksi  in  rannikkovesi  1 l  

- 	B2  Retkeilyveneet,  jotka  on  tarkoitettu saanistopur- 

jehduks  ii n  

- 	Cl Pienveneet,  jotka  on  tarkoitettu suojaisille vesille 

- 	C2  Avoimet pienveneet, jotka  on  tarkoitettu kytett- 

vksi valoisana  aikana suojaisilla  vesill 	tai  valvon- 

nan alaisena. 



:3  

KalastusalusPasiassa  ammattimaiseen kalastukseen kytetty 

alus.  (20) 

5.2  

Satamatyypi  t  

Satamatyypit  jaetaan seuraavasti: 

Satamat (kauppa-, matkustus-  ja tavarasatamat)  

2 	Veneilysatamat  

3 	Kalastussatamat 

Erikoissatamat (]uotsi-,merivartio-jayhdysliikenne

-satamat sekä puolustuslaitoksen satamat). 

VeneilysatamaYksityisi  ile venei  1  ijöi  ile  tarkoitettu satama.(20) 

KalastussatamaPas iassa kalastaj ien tarpei  ta  varten rakennettu 

satama.  (20)  

Erikoissatama:Luotsi - , merivartio-  ja yhdysliikennesatama  sekä 

puolustuslaitoksen satama.  (20)  

Monikytt6satama:Tarkoitettu  useampaa toimintaa varten esim. 

kalastusta  ja  vend  iy 	varten. 

Veneilysatamat  jaetaan Seutusuunnittelun Keskusliiton esittmn 

suosituksen mukaan eri luokki  in  seuraavasti: 

Kotisatamat 
	

Ma t  kas  a  ta  ma t 

Vie  ras sa tama  

2 	Huoltosatama  

3 	Luonnonsatama  

4 	Suojasatama 

KotisatamaPasiassa  veneiden siilytykseen tarkoitettu satama 

taajamissa  tai  sen  ulkopuolella. Satamassa varataan useasti  ye

-nepaikkoja my6s vierai1ijoiden kytt55n. Palveluvarustus  riippuu 

sataman koosta  ja  sijainnista.  (20)  
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MatkasatamaVenematkailuun  ja -retkeilyyn  tarkoitettu satama. 

Vierassatama:Venematkailijoiden  ja  -retkeilijöiden kyttm 

satama  tai  sataman  osa. Laituripaikkoja  on  varattu myös pitk-

aikaiseen viipymiseen. 

HuoltosatamaPasiassa po]ttoaine-  ja elintarviketydennyksii 

 varten tehty satama: Laituripaikkoja  on em.  palvelujen kyttö 

varten.  (20) 

Luonnonsatama:Pasiassa virkistystarkoitukseen  käytetty satama 

luonnontilaisilla alueilla. Alueella  on  mandollisuus ankkuroin

-tim ja/tai rantautumiseen.  (20) 

SuojasatamaPasiassa tilapiist 	suojaa varten käytetty sata- 

mapaikka,  joka voi olla myös rakennettu. Alueella  on  mandolli-

suus ankkurointiin ja/tai rantautumiseen.(20) 

Useat kytöss 	olevista veneilysatamista ovat niiden eri tyyp- 

pien yhdiste1mi.  

5.3  
Vy]t  ja  reitit  

S
Laivavyl:Virallinen  merenkulkuhallituksen hyv5ksym 	merkitty 

vyl,  jonka kulkusyvyys  on 2,'4 m tai situ  syvempi  .20 

Venevyi 	Virallinen merenkulkuhallituksen hyvksym 	merkitty 

pienaluksille  ja veneille  tarkoitettu  vy],  jonka kulkusyvyys 

 on  pienempi kuin  2,'4 m, 20 

Venerei tti : Epvi  ra]  linen,  usein  vii toittamaton, veneil ijöille 

 tarkoitettu reitti, joka esiintyy pienoismerikartoilla  ja  on 

 turvallinen korkeintaan l,2mkulkusyvyisille veneille, ellei 

toisin ole ilmoitettu. 
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Veneilyreitti:Erityisesti veneilyyn  tarkoitettu reitti, johon 

voi sislty 	vyli, kanavia, kannaksiasekmerHjajirvi 

osuuks  la. 

5 . 14  

Ves  il  ii  kenne 

Veneily:Virkistystarkoituksessa  vesillä tapahtuvaa liikkumista 

erityyppisilli veneill  ja kanooteilla.  Veneily voidaan jakaa 

eri veneilymuotoihin lhinni tarvittavan vesialueen laajuuden, 

venetyypin  ja matkan  keston perusteella.  (20) 

S  
Venematkai lu : Merikelpois  illa ja  hyvin varustetui  Ha  venei ll 

 tapahtuvaa kohteista toiseen liikkumista, joka kest useita 

vuorokausia.  (20)  

Veneretkeily: Etupss 	viikonlopun  tai  muutaman pivn kestä - 

v 	retkel  ly.  (20)  

Veneulkoilu:Suhteellisen  lyhytaikaista  ja -matkaista veneell 

liikkumi5ta,  jonka jälkeen palataan lhtöpaikkaan.  (20)  

. 

VesiurheiluVesiurheilulajeja  ovat mm.kilpasoutu  ja -melonta, kilpapur-

jehdus, moottorivenekilpailut ja  vesihiihto sekä sukellus  ja 

 uinti. 

Veneurhei lu:  Kl lnailumieless 	vesi lli tapahtuva  Ii  ikenteenmuoto,  

jo sislt 	seuraavat  urhel Iumuodot;  melonnan, kanootti- 

nujottelun, soudun, nurjehduksen, moottoriveneurheilun  ja 

vesihHhdon. 	147  

Veneurhei lukeskus: Monipuol isi  1 la  eri veneurhei lumuotoja palvele - 

villa  toiminaikoilla  sekä huolto -ja palvelurakennuksilla  varus-

tettu veneurhei lun tukikohta. 	147  



Melontarata: 	Melontakilpailuja  varten merkitty 'iesialue 

tuomari laitureineen. 	1+7  

Melontareitti:  Kartassa osoitettu melontaretkeilyyn sopiva 

vesireitti. 	147  

Kanoottipujottelurata: Enintin  800  metrin pituinen luonnoHi -

seen tai  keinotekoiseen koskeen rakennettu  rata,  jolla port-

teja kanooteHia pujottelua varten. 	L  

Souturata: 	Kilpasoutua  varten merkitty vesialue tuomarilaitu- 

reineen. 	147 

S 	
Purjehdusrata: Purjehduski lpai  luja varten osoi tettu vesialue.  

(147)  

Moottorivenerata: Moottorivenekilpailuja  varten osoitettu  ye

-sialue mandollisine varikkoineen  ja tuomarilaitureineen.  (1+7)  

Vesihiihtoalue: Vesihiihdon  kilpailu-  tai  harrastustoimintaan 

 tarkoitettu vesialuemandollisine tuomarilaitureineen. 	1+7 

5.5  
Ves  i  alue  

S Satama-alue: Sataman maa-  ja vesialueet  yhteensä.  (31)  

Satama -allas:  Vesialue, joka  j 	rakennetun  tai  luonnonaallon- 

murtajan sisipuolelle  tai  kuuluu ki intesti satama-alueeseen.  

(31)  

Tulovyl:  Tarvittaessa merkitty viy1, joka johtaa sataman  si-

sntuloaukolle.  (31)  

Sisntuloaukko:  Aukko, jonka kautta purjehdus satamaan  ja 

 satamasta tapahtuu. 	31  

Reti: Ankkurointipaikka  satamassa  tai  sen  ulkopuolella.  (1)  
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Liikkumistila:Veneiden  liikkumista varten tarvittava vesialue 

satama-altaassa. 	(i) 

Kiinnityspaikka:Veneen silytystila  satama-altaassa (laituri- 

paikka  tai  poijupaikka).(1) 

KiinnitysleveysYhden  veneen kiinnityst 	varten tarvittava lai- 

turipituus,  joka vaihtelee venekoon mukaan. 	(1)  

Vieraspaikka:Vierai levi  ile venei  1 le  varattu ki innityspaikka.(1) 

Venepaikka:Veneilykauden  aikainen veneen siilytystila  vedess  

tai  maalla.  (31) 

5.6  
Maa-alue 

Laiturialue:Laiturin vlittömiss 	lheisyydess 	sijaitseva maa- 

alue, joka  on  tarkoitettu liikkumatilaksi sekä tiettyjä huolto-

tehtvi 	varten.(l) 

Talvisiilytysa1ue:Veneet nbstetaan talvisilytyst 	ja  kevät- 

kunnostusta  varten •  1  

Pysköintia1ueSatamatoimintoja  varten tarvittava autojen py 

sk3intia1ue sekä veneiden varustelualkana että venei lykau-

delia.  (1)  

• Pukkivarasto:Maihinnostettujen  veneiden tukemiseen  ja peittmi-

seen  kytettvien  tarvikkeiden silytys.l 

Liikennealue:Kvely 	sekä  auto-  ja  muuta ajoneuvoliikennett 

varten tarvittava maa-alue satama-alueella.  (1)  
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TelarantaKevyiden  purjeveneiden  ja soutuveneiden veneilykau

-den  aikaiseen silytykseen tarkoitettu  ranta-  tai  maa-alue.  

5.7  
Ra  ken  teet 

Aalonmurtaja:Rakenneima,  jonka tarkoitus  on  suojata satama-

altaaseen kiinnitettyj 	veneit 	aallokoita.  (1)  

Laituri:Aiusten pysyv 	tai  väliaikaista kiinnittymist 	varten 

tarvittava rakennelma  vedessä  tai  vesi rajassa. 

Kiinte 	laituriPaaiuille  tai  pilareille  rakennettu laituri, 

arkkulaituri  tms.  

Kelluva laituriKeiluvalla alustalla  oleva laituri. 

RantalaituriLiittyy  koko pituudeitaan  rantaan.  (31) 

Pi s  toi  a  i tur i :  K  i i  n  te 	tai  ke  11  uva  1 a  i tur i ,  joka  1  i i  t  tyy  ran  taan  

toisesta 	(31)  

MastonosturiTarkoitttu  purjeveneiden mastojen  ja köysist6n 

 asentamista, korjaamista  ja  purkamista varten.  1  

Venenosturi:Tarkoitettu purjevneiden  ja  muiden veneiden ve-

si Ilelaskua  ja vedestnostoa  varten. 

VeneluiskaMaaita  veteen viettv 	raiteeton  tai  raiteellinen  

veneen veteen laskua  ja  maihin nostoa varten tehty luiska.  (i)  

5.8  

Muut 	Veneilykausi:Se  osa  vuodesta, jonka veneet ovat vesiil.  Se  

vaihtelee riippuen venekoosta  ja  paikasta. Yleisimmin veneily- 

kausi kesti Suomessa touko-lokakuun ajan.  (102)  

SyvysAluksen  alimmaksi ulottuvan pisteen javesiv:iiva-

tason välinen etisyys.(6) 



Haraussyvyys:  Veden  syvyys, joka taataan tietyn alueen kai-

kissa osissa harauksen perusteella.  1  

Satama-altaan vesisyvyys: Syvyys ruopattuun  tai  luonnonti-

laiseen  pohjaan mitattuna merialueella keskivedenpinnasta 

 (MW)  ko.  seudulla  ja miritettyni sisvesialueella  erikseen. 

Vesisyvyys vaihtelee satama-altaan eri osissa.  (i) 

Viyln  syvyys: Vyll1e vahvistettu kulkusyvyys ts. aluksel- 
 
-  

le  turvalliseksi vahvistettu  syvys ko. vyll1.  51  

Viyln vesisyvyys: 
	

Pohjan pienin etäisyys vedenpinnasta 

vylalueel1a.  51  

Numero mritelmin perssi viittaa julkaisuun, josta mri-

telmi  on  lainattu. Suluissa oleva numero tarkoittaa, että 

lainausta  on  muutettu. 
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6.1  
Suomessa julkaistu kirjallisuus 

Veneilysatamien  yleissuunnittelu, suunnitteluohjeet, TVH,  1973.  

Ksitte1eeveneilySatamiefl  suunnittelua yleisplirteisesti.  Tar-. 

 kastelun kohteina ovat venei lysataman alueellinen yleissuunnitte 

luja veneilysataman yleissuunnittelu seki 1isksi ksite11iin 

sataman eri osia  ja  rakentamista talvella.  

2 	Venesatamatutkimus, TVH,  1972.  

Käsittelee seuraavia aiheita: Moottori-  ja purjevenekannan kehi- 
 
- 

tys  maassamme venekyselyyn perustuen. Venei  ly-,  kalastus-  ja 

erikoissatamatilanne venesatamakyselyyn ja  -inventointiin perus-

tuen. Lisäksi selvitetfl veneilysatamien monikytt5 	ja venei- 

lysatamatoimiflflafl  nykytilaa  ja  toiminnallisia ehdotuksia. Lo-

puksi tarkastellaan veneilysatamia koskevaa lainsdnt6, 

veneviy1n toteuttamista  ja venel i ikennekarttola.  

3 	.Kalastussatamat  1976.  TVH,  1976.  

Se1vitt 	keskuskalastussatamien  tarpeen, keskussatamien tavoi- 
 
- 

tepalvelutason  ja jalostustoiminnan kehittimisen ja  tekee  

0 	toimenpide-ehdotuksen kalastussatamaverkon rakentamisesta. 

PonttonhlaituriselvitYS  1977,  TVH,  1978.  

Valottaa maassamme tl1 	hetke1l 	vallitsevaa ponttonhlaiturhen 

kyt5n nykytilannetta  sekä esitt 	suuntaviivoja niiden paran- 

tamiseksi. Selvitys perustuu toimeenpantuun laituritiedustelUUn. 

Raportissa valotetaan suunnitteluperusteita  ja esitetn  johto-

pt5ksi 	ja kyttösuosituksia.  

5 	Pa1ojrvi,  L.,  Veneilysatamien  suunnittelu, Diplomity6,  1970.  

Ksittele 	venehlysatamien  suunnittelun ongelmakentt 	yleis- 

Pi  i rteisesti seuraavi ita 
 osin: SuunnitteluperuSteet, venei  lysa- 

tamien  sijoitus, veneilysatamien yleissuunnittelu, veneilysataman 

rakennussuunnittelu  ja veneilysatamien  talous. Ppaino selvityk-

sess 	on  veneilysataman yleissuunnittelUSsa. 



6 	Nimi,  L.,  Venematkailuri perusreitit  Suomen rannikolla, Diplo- 

mityö,  1972.  

Valottaa veneilysatamien nykytilaa  ja kehitysarviolta,  veneily- 

satamien tarvetta  ja sen tyydyttmist.  Selvitys tarkastelee 

myös venei lyreittien  ja  -satamien sijoitusperusteita  ja satamil- -  

le  asetettavia vaatimuksia. Lisksi selvitetön kalastus-  ja 

erikoissatamien kyttömandollisuuksia venematkailussa ja tehdn 

 veneilyn perusreittiehdotus Suomen merenrannikolle.  

7 	Lindberg, R.,  Tutkimuksia kelluvista aallonmurtajista, Diplomi- 

työ,  1973.  

. 	Se1vitti kelluvien aallonmurtajien toimintaperiaatteen  ja esit - 

t  erilaisia kelluvia aallonmurtajaratkaisuja. Pipaino työssä 

 on  tekni  11  isen  korkeakoulun vesi rakennuslaboratoriossa tehtyjen 

pienoismal  1  ikokeiden analysoinni  1 la. 

8 	Kostlainen,  K.,  Sisvesiaallonmurtajien  suunnittelu, Diplomi- 

työ,  1973.  

Ksittelee sisvesiaa1lonmurtajille  asetettavia erikoisvaatimuk-

sia o1osuhdetekijt ja kuormitukset huornioonottaen.  Lisäksi 

ksite1ln sopivat aallonmurtajaratkaisut  ja selvitetn kus-

tannusnökökoh tia.  

9 	Holtari,  V-M.,  Piensatarnissa kiytetyt laiturityypit  ja  niiden 

kustannusvertailu,  Diplomityö,  1976.  

Tutkimuksen tarkoituksena oli selvitt 	piensatamissa käytetty- 

jen laitrityyppien  soveltuvuutta eri luonnon-, työ-  ja kyttö

-olosuhteisiin kustannusten kannalta  ja yleispiirteittin  myös 

tekniselt 	kannalta. Tarkastelu pohjautuu TVL:n vuosina  1971  -  

- 1975  rakentamlin piensatama.laitureihin.  

10 	Venelaiturit  ja veneensiirtolaitteet.  Vesihallitus l977.Julkaisematon 

Ki  s  i  t  te  1 e e  va i  h toe ht o  i  s  i  a  vene  1 a  i tu  r  i ra  t  ka  i  s  uj  a  ,  veneen  s I I r to- 

ja ksitte1ylaitteita seki veneilysatamien keskimrisi 	ra- 

kerinuskustannuksia.  Selvitys perustuu osittain kuntiln lihe-

tettyyn kyselyyn. Erilaisista tyyppiratkaisuista  on  laadittu 

tietokortit, joissa  on  rakenteista periaatepiirrokset  ja  se-

lostus materiaaleista, soveltuvuudesta sekä kustannuksista. 



11 	Selvitys  loma -asutuksen  ja ymprivuotisen haja -asutuksen vesi- 
 
- 

huollosta  ja kHnteiden jtteiden ksittelyst.  Vesihallituksen 

tiedotus  1k, 1971.  
Selvitt 	loma -asutuksen  ja ymprivuotisen haja -asutuksen vesi- 

huollon  ja klinteiden jitteiden ksittely.n  ongelmia.  

12 	Selvitys laivojen, veneiden  ja loma-asuntoalusten jtehuollosta.  

Vesihallituksen tiedotus.  32, 1972.  

Sislt 	selvityksen laivojen, veneiden  ja loma -asuntojen osalta 

öljyjen,  kemikaalien, kuivienjtteiden  sek 	talous -ja kyml- 

jitevesien  aiheuttamista haitoista seki jtehuollon kehittmis- 

mandollisuuksista. Tiedotus sislt 	teknis 	ratkaisumalleja 

 ja toimintaohjeet  haittojen ehkisemiseksi.  

13 	Santala,  E.,  Leirintialueiden  vesi-  ja jtehuo1losta. Vesihal- 
 
-  

ii  tuksen  tiedotus  52, 1973.  
Käsittelee leirintalueiden vesi-  ja jtehuoltoon seki  vesien 

virkistyskyttöön 1iit.tyvi rakenteita  ja  laitteita. Selvitys 

perustuu tutustumiskynteihin  ja tiedusteluun.  Se  pyrkii anta-

maan suosituksia vesi-  ja jtehuollon sek virkistyskiyt5n vaa- 

timista jrjestelyist 	lei  rintaluei  1 la. 

1k 	Miekk -oja, il., Venel i ikenteen mr 	Suomessa vuosina  1971  ja  

1972.  Vesihallituksen tiedotus  56, 1973.  

Tavoitteena  on  ollut yleiskuvan antaminen  venel  I  ikenteen miris

-t 	ja alueel  I  isesta  jakautumisesta maassamme  v. 1972,  ssuh - 

teiden  ja aikajakautumien  merkitys  vend I  ikenteen mrn, vuo- 

sikasvukertoimen mirittminen erill 	Järvi-Suomen vesistö- 

alueilla  ja pohjatietojen ja  kokemusten antaminen myöhemmin teh

-tvi  1 le  venel  I  ikennetutkimuks  ill e. 

15 	Valtakunnallinen ulmarantatutkimus  1972.  Vesihallituksen tie- 

dotus  63, 197k.  
Perustuu kunnille Ihetettyyn uimaranta-  ja maauimalakyselyyn 

 tarkoituksena selvitt 	niiden 1ukumr, kytt5, kunto,  veden 

 laatu, hoito sekä vuonna  1972  kytettyjen  varojen mri. 
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16 	Vesimaisema  ja sen  hoito. Vesihallituksen julkaisu  2, 1972.  
Sis1tmaisema-jamuiden  siihen liittyvien ksitteiden ana-

lysointia sekä kuvauksen  veden  merkityksestä maisematekijn. 

Edelleen selvityksessä  on  kisitelty  erilaisten rakenteiden  ja 

yleensi  rakentamisen vaikutusta vesimaisémaan  sek  erilaisia 

vesimaiseman hiriöit. Selvitys kartoittaa vesimaisemaan  ja 

sen  hoitoon liittyviä kysymyksiä  koko  laajuudessaan.  

17 	Veneily  ja sen ympristöhaitat.  Vesihallituksen tiedotus  106, 
1976.  

Kösittelee  veneily 	vesien virkistyskyttömuotona  ja  veneilyn 

suhdetta ympristö6n. Tarkastelu pohjautuu kesilli  1971k  venei- 

S 1ijin keskuudessatoimeenpannun  kyselyn antamiin tuloksiin. 

Erityyppisten ympiristöhaittojen kuvaamiseen liittyy myös niiden 

enna1taehkiisyn vhentminen  ja  poistaminen, johon selvitys pyrki 

saamaan vastauksia.  

18 	Vesien virkistyskytt6 osana vapaa-ajan viettoa Lohjan seudulla. 

Vesihallituksen tiedotus  110, 1976.  
Tarkoituksena  on  kartoittaa Lohjan seudun ymprivuot  isen  asutuk-

sen vapaa-ajan harrastuksia. Erityisesti  on  selvitetty vesiin 

liittyviä harrastuksia suhteessa muihin harrastuksiin  ja  on  myös 

pyritty selvittmn niitä tekijöitä, jotka vaikeuttavat vapaa- 

ajan viettoa  ja virkistymistö.  

O 
19 	Kokemenjoen  vesistön venei lyn  ja vesimatkai lun yleissuunnitel- 

ma.  Vesihallituksen tiedotus  130, 1977.  
Yleissuunnitelma  palvelee kuntia, seutukaavaliittoja, valtion 

viranomaisia yms. yhteisöj 	niiden tehdessä mainittuja vesien 

kyttömuotoja palvelevia  tai  niitä koskettavia ratkaisuja. 

Yleissuunnitelmaan sisältyy myös yleispiirteinen toteuttamis-

tarkastel  u 

20 	Pijnteen  veneilyn  ja vesimatkailun yleissuunnitelma. Vesihal- 

lituksen  tiedotus  133, 1977.  
Selvitt 	ko.  vesialueen veneilyn nykytilan  ja esitt 	toteutta- 

mis-  ja kehittmistoimenpiteet  tulevaisuutta varten. Lisäksi 
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se1vitetân vesiliikenteen  vaikutusta muihin vesistön kytt6-

muotoihin  ja  veneilyn haittavaikutusten vhentmist. Lopuksi 

esitetn vesiliikenteen vyl-  ja reittisuunnitelma.  

21 	Kainuun venesatamien  ja -reittienyleissuunnitelma,  Kainuun 

vesipiirin vesitoimisto  1975.  Julkaisematon.  

Tavoitteena  on  kalastussatamien, vesillelaskupaikkojen  ja  koti- 

satamien osoittaminen Kajaanin seudun veneille. Suunnitelmassa  

on  Oulujrven  ja  Kajaanin ymprist6n veneilysataniien tarve mIri-

telty taajamien koon, venetiheyden, vanhojen uimapaikkojen  

ja yhteisalueiden  perusteella.  

22 	Saimaa -Pijnne veneretkeilyreittisuunnitelma,  Mikkelin vesi - 

pi  i  r j 	yes  ito  im  is to. Jul  kai sematon. 

Esitt 	ne mandollisuudet  ja  tarvittavat toimenpiteet, joilla 

Eteli-Piijnteenja  Saimaan vi1ille saataisiin virkistysvenei-

lyreitti. Veneilyreitti  on  ollut koeluontoisesti kiytöss 	kesl- 

1 	1978. 

23 	Suositus vesiteiden mitoituksesta veneily 	varten, vesihall  I- 

tuksen  kirje  17.11.1972.  

Antaa ohjeel  1  iset mitoitusohjeet venei lyreittien  suunnittelua 

 ja  toteutusta varten.  

2 1i 	Uimarantojen kunnostamista, varustamista  ja mitoittamista  kos- 

kevia suosituksia. Vesihallituksen kirje l2.7.l97. 

Se1vitt 	ulmarannan perusparantamiseen  ja mitoittamiseen  1  i  it- 

tyvi 	näkökohtia tavoitteena parantaa ihmisten vapaa-ajan viet- 

tomandollisuuksia kesaikana; erityisesti huomioiden uinnin 

ohella myös muut  1  i  I  kuntamuodot  

25 	Veneilyn alueellisen suunnittelun periaatteista. Vesihallituk- 

sen kirje  6.1.1975.  

Selvitt 	ko. suunnittelutarpeet,  suunnitelmien sis1lön  ja  

suunnitteluun vai kuttavat tekijät. 



	

26 	Vesien virkistyskyt5n edistminen  ja vesimaiseman  hoito vesi- 

hallinnon tehtvn. Vesihallituksen  kollegion hyviksym 	peri- - 

aatemuistio  17.11.1976.  

Selvitt 	vesihallinnon  tavoitteita vesien virkistyskytön edis- 

tmi seksi maassamnie.  

	

27 	Veneilysatamia, -reittej 	ja -rnerkint6ji  koskeva luokitussuosi- 

tu  s .  Seutu suun  n I  tt  el u n  keskus  ii  i tt  o , 1 973  
Pyrkii yhtenistmn veneilyyn 1iittyvii merkintä-  ja luoki- -  

t us  ta poj  a 

	

Ö 28 
	Venho, S.N.,TuulioloistaSuomcn rannikkoalueilla,  1963.  

Selvitti tuulen suunnan  ja  voimakkuuden eri havaintoasemilla 

Suomen  rann ikol  la. 

	

29 	Venho, S.N., On the distribution of wind in Finland, 1958.  

Selvitt 	tuulen suunnan  ja  voimakkuuden eri  hava intoasemi  ha 

 eri puolella Suomea.  

	

30 	Rakenteiden jkuormat  ja jin kantokyky, TVH,  1978. 

	

31 	RT -kortti  998.2 -il,  Veneilysatania, Rakennustietostiö,  1975.  
Esitt 	veneilysataman  alueen  ja sen  rakenteiden suunnittelussa 

 ja mitoituksessa  huomioon otettavia seikkoja.  

	

32 	Veneily 	ja sen  tarpeita koskeva selvitys. Vesihallitus,  1971.  

Julkaisematon. Sislt 	kirjallisuusselvityksen veneilyyn  lilt- 

tyvisti lhinn 	ymprist6n  suojelua koskevista laista, mryk - 

sist 	ja  suosituksista Ruotsissa  ja se1vitt 	veneilysatamien 

varustetasoa, jtehuoltoa,  sijoittamista, kapasiteettia  ja  ti- - 

lantarvetta seki ksitte1ee venereittien,  -kanavien  ja  sulkujen 

rakentami  sta.  

33 	Jatehuolto veneissâ  ja venesatamissa.  Vesihallitus,  1972. Jul- 

kaisematon. Sislt 	kirjallisuusselvityksen  veneilyn aiheutta- 

mista jteonge1mista  ja  niiden ratkaisuedel1ytyksist'. 



3 	A.  Kleemola -  H.  Vesa: Yhteenvetoraportti kalastustaloudelli- 
 
- 

sesta kenttselvityksest 	yhdeksll 	Suomen rannikon alueella 

vuosina  1969  -  1970,  TVH.  1971.  Julkaisematon.  

	

35 	Terveydenhoitolain  ('69/65)  ja  -asetuksen  (55/67)  nojalla anne- 

tut jtehuoltoa koskevat ohjeet  ja  suositukset. Likintöha]li- 
 
- 

tuksenyleiskirjen:ol517.  

	

36 	Jtehuoltolaki  n:o  673, 1978. 

	

37 	Huoltoasemien jtevedet. Öljyalan  Keskusliitto,  1976. 

	

38 	RT-kortti  979.30.  Jakeluasema  (SFS  standardi  3352). 
 Rakennus.- 

tietositi5  1977. 

	

39 	Urheilun suoritus.paikat. Opetusministeri5l97l. 

Muurinen,  E.,  Laiturityypit  ja pohjaolosuhteet. Rakennustekniik 

ka,  1966/7-8. 

	

Iii 	Muurinen,  E.,  Venesatamarakenteiden  tarkastelua. Rakennustaito,  

1970/10.  

Muurinen,  E.  ,  Kippari landen venesatania. Rakennustekni ikka, 

• 	1968/6..  

Ristola,.L.,  Kotkan venesatamat.  Kunnallistekniikka,  1975/13.  

Palojrvi,  L.,  Veneilysatamiefl  rakentamisen tulee olla  julkista 

 palvelua. Rakennustekniikka,  1971/8. 

k5 	Ohjeet venesatamien paloturvallisuutta lisviksi jrjeste1yik  

si.  Suomen Moottoriveneliitto. l978.Julkaisematon.  

46 	Muistio opetusministeriön  1.  kesäkuuta  1978  jrjestmst 	vesi- 

liikuntaa  ja sen  edellytysten kehittmist 	koskevasta neuvotte- 

luti laisuudesta. 



147 	Liikuntapaikkojen  sanasto, Urheilututkimus  II  osa,  perussel- 

vitys  8.  Opetusministeriö. Urheilu-  ja  nuoriso-osasto,  1974. 

48 	Loma - asuntolen  vesi -ja  jtehuolto,  Sisäasiainministeriön  

ja  vesihallituksen julkaisema onas,  1978. 

49 	RT-kortti  690.20,  Sulkeiset 	 Rakennustie- 

tositiö,  1976. 

50 	RT-kortti  920.11,  Palavien neste  iden si  lytys  la  varastointi  

1977. 

51 	Liikenne  ja  viylit. RIL  94. 1975. 

52 	Venesatamat,  INSKO  17 - 79, 1979. 

53 	Marina,  Suunnitteluperiaatteet  ja  sovellutus Kasnsiin. Mat- 

kailun edistmiskeskus  /\:23, 1979. 

54 	Vedenalaiset rakennustyöt,  INSKO  30-74, 1974. 

55 	Maarakenteet  ja  niiden suunnittelu.  INSKO  73 - 77, 1977. 

56 	Stenman,  H.,  Veneilysatama  ja  virkistyskeskus Vaarniemeen, 

Diplomityö,  1978. 

57 	Salmenhaara,  P.,  Saimaan vesistöri matkustajalaivaliikenteen 

laituriselvitys, Dipiomityö,  1978. 

58 	Matkustajasatamat  -78,  Liikenneministeriö,  1979. 

59 	Vesitien  suunnittelu-  la  rakentamisprosessiselvitys, TVH,  1972. 

60 	Sisvesivylien merkinnn suunnitteluohjeet. TVH,  1978.  



61 	Varsinais-Suomen merialueen venesatama-  la  reittisuunnitelma  

1980  ja  2000.  Varsinais-Suomen seutukaavaliitto,  19714. 

62 	Kymenlaakson venesatamat  ja  -reitit. Kymenlaakson seutukaava- 

liitto  B 52, 1978. 

63 	Satakunnan venesatamat  ja -re'itit,  Satakunnan seutukaavaliitto  

A:81, 1973. 

64 	Etelä-Savon virkistysalue-  ja veneilysatamasuunnitelma.  

Etelä-Savon seutukaavaliitto,  147, 1977. 

65 	Alueellinen selvitys virkistysaluetarpeesta Helsingin lhi- 

vaikutusalueella vuoteen  1980  menness5.  Helsingin seutukaava-

liitto, 	1970. 

66 	Hamnar, luger och fritidsbtar. Ustra Nylands RegionplansfUr- 

bund,  1975. 

67 	Satamarakenteiden  suunnittelu,  INSKO  39 - 76,  Osa  III, 1976. 

68 	Vesirakennus, RIL  92, 1973. 

69 	Maa-  ja kall iorakennus, RIL  98, 1976. 

S 
70 	Pohjarakennus. RIL  95, 19714. 

6.2  

Muual  la  julkaistu kirjallisuus  

101 	B.tliv, samhl1et  och fritidsbåtarna.  SOU,  Statens offentliga 

utredningar,  19714:  95.Tukholma  19714.  

Ksitte1ee  Ruotsin kasvavasta veneliikenteest 	aiheutuvat kysy- 

mykset  ja  etsii niihin sopivia ratkaisuja. Käsittelyn kohteina 

ovat seuraavat  asiat:  turvallisuus, lainsdntö, venekortit, 

vastuukysymykset, veneiden tyyppihyvksynt, vakuutukset, vene- 

vahingot, rekisteröinti, satamat, venevy1t, stiedotukset, 

meripelastus, venehuolto, venejrjestöt, viranomaiset  ja  rahoitus. 



10 

	

102 	Hemmahamnar för fritidsbtar. Statens Naturvrdsverk,  Tukholma  1978.  

Perustuu Ruotsissa tehtyyn venesatamakyselyyn  ja  pyrkii antamaan, 

konkreettisia ratkaisuehdotuksia veneilysataman sijoittamiseen, 

suunnitteluun, varustukseen, rahoitukseen, hallintoon, hoitoon, 

käyttöön  ja  ylläpitoon.  

	

103 	Sanitära lösningar vid a'nlggningar för det rörliga friluftslivet 

Statens Naturvårdsverk,  Solna l97+.  
Selostaa vapaa-ajanvieton eri tapojen vaatimat saniteettitilat 

 ja  -laitteet. Selvitys jakaantuu tekstiosaan, jossa ksitelln 

• 	eri mandollisuuksia  ja lilteosaan,  joka sislt 	tekniset rat- 

kaisut  ja  niiden kustannukset.  

	

10i 	Mttbok.  Kommunförbundet,  1975.  

Selvitt 	eri urheilumuotojen tilantarpeet.  

	

105 	Hamnar för fritidsbåta, 	Vattenbyggnadsbyrån. 

Selvitt 	veneilysatamien  suunnitteluun liittyvi 	näkökohtia.  

	

106 	Vågskydd för båthamnar, Statens Naturvårdsverk,Tukholma  1978.  

Kisittelee veneilysatamien  erilaisia aallonmurtajaratkaisuja 

 ja  niiden mitoitusnkökohtia. 

	

.  107 	Claesson,  G.,  Hellström,  A-K.,  Snchez-Lövy,  R.,  Inventering av 

fritidsbåtar  I  Stockholms skörgård med hjälp av flygbilder-  en 

 metodikstudie.  Examensarbete. L'ånsstyrelsen  I  Stockholms län. 

 Planer  i ngsavdel ni ngen,  1972:  . 

Se1vitt,i 	ilmavalokuvauksella  tehtyä veneiventointia Tukholman 

saaristossa.  

108 	Webber,  N.B.,  Marinas and Small Graft Harbours Southampton, 1973. 

109 	Report  Ofl  Small Graft Harbours,  ASCE,  1969. 

110 	Layout and Design of Floating Piers and Brows,  PIANC  1976. 

111 	Yacht Harbours, General Design and Dimensions,  PIANC  1976. 

112 	Problem Arising from the Increasing Use of Yachts and Other 

Small Boats for Sport and Recreation,  Proc. XXIst 	nt.  Nay. 

 Cong.  (Stockholm), Section 1, Subject 6.  



113 	Floating Breakwaters  Conf.  Papers Kingston l97. 

114 	Bruun,  P., Port Engineering. Houston 1973. 

115 	Minikin, R.R,,  Winds, Waves  andMaritimeStructures,  Lontoo,  1963. 

116 	Quinn, A.,. Design and Construction of Ports and Marine 

Structures, McGraw  -  Hill Book Co 1972. 

117 	Adie D.W. ,  Marinas. A working guide to their development and 

S 
	design. 	Lontoo,  1975. 

118 	Design of breakwaters and jetties Manuals  -  Corps of Engineers  

U.S.  Army 1957. 

119 	Lystb.dehavne, Vandbygningsteknisk Selskab  1972. 

120 	Anke,  G.,  Planleggning  og utbyggning av  Smbåthavner,  Bygg,  

I 97t/2. 

121 	Kochis,  D.  ,  Here are 	practical tips on how to clean up marinas. 

Oil Gas J 72 (197k) 36 Sept p. 8L1  -  85. 

122 	Wortley,  K.A.,  Lake superior marinas resist ice and snow.  Civ 

Eng  N.Y. Li2  (1972) 2 Feb p. 147 
 -  50. 

123 	Layton,  J.A. &  Hansen  J.D.,  Environmental design process: Small- 

graft harbor.  Annu symp.  of the  waterw, pJrt,  coastal and ocean 

 div.  of  ASCE  1  th.  1977  vi .p. 5149  -  565. 

12 14 	Simpson, M.  &  Ken,  T.,Traffic  movements and parking requirements 

at coastal marinas. Traffic  Eng  Control 15 (19714) 8314-837.  
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125 	Brandtzaeg,  A.,  Haviebygging.  Del  Il: Kaier,  1965. 

126 	PIANC,  Kansainvälisen aaltokomission loppuraportti,  H  osa,  

1976. 

127 	Berg, 0.,  Planlegging  og utbygging av småbåtshavner og  marl- 

tine  idrettsanlegg.  Norska Sivilingeni93rers forening, Kurs,  

Oslo, 1975. 

6.3  

Yhteenveto 

Veneilysatamistaon  julkaistu suomalaista.kirjallisuutta, mut-

ta  koko veneilysataman  suunnittelun  ja  toteuttamisen kattavaa 

ajankohtaista kokoomateosta ei ole tehty. Julkaistu kirjalli-

suus  on  osittain vanhentunutta  tai  valottaa  venel lysatamia 

 vain  kapealta  sektori Ita. Tulevaisuudessa venekoko  ja -mir 

 tulee nykynkymien perusteella huomattavasti kasvamaan  ja 

venepaikkojen  tarve  1  isntyy,  joten yhtenäisen venei lysataman 

suunnittelu-  ja toeuttamisohjekirjan  laatiminen  on  tarpeen. 

Ruotsissa  on  julkaistu  koko veneilysatamasuunnittelun ja  ye

-neilyn ksittv 	kirjallisuutta. Tuoreimpia ovat  'Hemmahamnar 

för fritidsbtar' ja Vgskydd för båthamnar',  jotka selvitt- 

vt veneilysatamasuunnittelukysymyksi 	kattavasti.  Ruotsissa 

saatuja kokemuksia voidaan  kytt 	hyväksi myös Suomen oloihin. 

Suomessa  on  kuitenkin omat erityisolot, jotka tulee ottaa 

huomioon sovellettaessa Ruotsin tietoja. 

Yhdysvalloissa  ja  Englannissa  on  julkaistu paljon venei lysata-

mia ksittelev 	kirjallisuutta. Niss 	maissa veneilyn ongel- 

mat ovat kuitenkin suuremman mittakaavan  ja  eri laisten luon-

nonolojen takia erilaiset kuin Suomessa. Heidän kokemuksia 

ei voida suoraan soveltaa Suomen olosuhteisiin, mutta sieltä 

 on  saatavissa kyttökelpoista tietoa erityisesti niistä onciel-

mista,  jotka tulevat esille suunniteltaessa suurta veneily- 

satamaa. 
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Erityisesti seuraavista asioista  on  saatavissa  vain  vhn 

 tuoretta  ja  kytt6kelpoista  tietoa: Suomen nykyinen venemri, 

venekoko  ja  veneilysatamatilanne.  Ko.  tiedot perustuvat  l

-hinnaikaisempiin  tilastoihin. Vesiurheilumuotojen huomioon- 

otto veneilysatamissa. Kalastus-  ja  erikoissatamien  mandol-

linen monikytt5. Uusien monikyttösatamien rakentaminen. 

Erityyppisten veneilysatamien palveluvarustus, kustannukset 

sekä toiminta  ja  rahoitus. Veneilysatamasuunnittelun liitty-

minen eriasteiseen maankyt5n suunnitteluun.  

fl  

. 

- 



Lute 7  

SATAMAJÄRJ ESTYS  

Eri  I l 	kunnil  la on  olemassa venei lysatamille omia jir - 

jestyssint6jn  tai  -ohjeitaan. Vakiintunutta satama-

jrjestysmallia ei ole vieli olemassa. Kuntien keskus-

jirjestöt  ja  Tie-  ja vesirakennushailitus  valmistelevat 

yhdessä mallia veneilysatamien satamajrjestysmalliksi. 

Seuraavassa  on  lyhyesti lueteltu asioita, joita  mm.  tuli-

si  si  s 11  ytt 	sa tamaj  'a  rj  es  tysma  111 in: 

S 	 . 	 . 

- 	veneily-  ja talvisailytyskauden  pituus 

- 	veneiden talvis'ailytys 

- 	veneidenlaiturikiinnitys 

- 	veneiden korjaus 

- 	autojen pys'aköinti 

- 	nopeusrajoitukset  maa-  ja vesialueella 

- 	j'atehuolto 

- 	vartiointi 

- 	maksut 
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