
 
  
 
 
 
  

 

Tiedote veneilijöille 

 

Johtuen pandemiaksi levinneestä COVID-19 -koronaviruksesta Suomen hallitus on linjannut 

toimenpiteistä koronavirustilanteen hillitsemiseksi Suomessa. 

Suomen valtioneuvosto tiedotti 30.3. jatkavansa poikkeusoloihin liittyviä toimia 13.5. saakka 

(lue lisää täältä). Voit tutustua valtioneuvoston 16.3. asettamiin toimenpiteisiin täällä. 

Viitaten Suomen valtioneuvoston linjaamiin toimenpiteisiin, julkiset kokoontumiset on rajoitettu 

kymmeneen henkilöön ja tarpeetonta oleilua yleisillä paikoilla suositellaan välttämään. TUL 

noudattaa hallituksen linjausta ja on perunut kaikki tapahtumat toukokuun loppuun saakka. 

 

Katsastustoiminta:  

Katsastuskausi on jo käynnissä. Vallitsevassa tilanteessa on kuitenkin syytä siirtää katsastuksia, 

jos vain mahdollista, myöhemmäksi kuin nyt ilmoitettu poikkeustila. 

Katsastustapahtuma on yksityinen, mutta on suositeltavaa noudattaa viranomaisten antamia 

ohjeita. Mikäli katsastuksen läpivienti on välttämätöntä, suosittelemme hyvää valmistautumista 

seuraavasti: 

• Katsastukseen osallistuu vain kaksi henkilöä: veneenomistajan edustaja ja katsastaja. 

• Veneenomistajan edustaja ja katsastaja ovat täysin terveitä, eivät kuulu riskiryhmiin, ovat 

alle 70-vuotiaita ja ottavat huomioon myös perheidensä/läheistensä terveydentilan. 

• Katsastajan ja veneenomistajan edustajan on noudatettava hyvää hygieniaa ja kahden 

metrin etäisyyttä toisistaan. 

• Katsastus tehdään katsastajan ja veneenomistajan edustajan yhteisellä suostumuksella. 

Katsastaja voi siis myös kieltäytyä katsastuksen tekemisestä. 

• Katsastus voidaan toteuttaa vallitsevassa poikkeustilassa kevennetyllä 

menetelmällä, jossa veneen sisälle ei tarvitse mennä. Katsastuksen osoituksena 

kevennetyssä menetelmässä on venetarra.  

 

Veneilyrajoitukset ja -suositukset 

• Suomen valtioneuvosto on asettanut liikkumisrajoituksia Uudellemaalle: Uudenmaan 

asukkaiden on pysyttävä maakunnan alueella. Muiden maakuntien asukkaat eivät voi 

käydä Uudellamaalla. Tämä koskee myös veneilyä. Rajoitukset ovat voimassa 27.3.-19.4. 

Lue asiasta lisää täältä. 

• Suomi on rajoittanut väliaikaisesti ulkorajojen rajanylitysliikennettä ja palauttanut 

rajavalvonnan väliaikaisesti sisärajoille 13.5.2020 asti. Suomen rajojen ylikulkuun liittyvät 

rajoitukset koskevat myös merialuetta ja Saimaan kanavan läpi kulkevaa liikennettä. Lue 

lisää Rajavartiolaitoksen sivuilta ja tiedotteista: 

https://valtioneuvosto.fi/artikkeli/-/asset_publisher/10616/hallitus-jatkaa-poikkeusoloihin-liittyvia-toimia-13-toukokuuta-saakka
https://valtioneuvosto.fi/artikkeli/-/asset_publisher/10616/hallitus-totesi-suomen-olevan-poikkeusoloissa-koronavirustilanteen-vuoksi
https://valtioneuvosto.fi/artikkeli/-/asset_publisher/10616/uudellemaalle-liikkumisrajoituksia-hallitus-paatti-uusista-lisatoimista-koronaepidemian-leviamisen-estamiseksi


 
  
 
 
 
  
 

o Ohjeistus rajanylitykseen  

o 27.3.: Suomen rajojen ylikulkuun liittyvät rajoitukset koskevat myös merialuetta 

o 26.3.: Merivartiosto suosittelee, että mökkeilyä ja veneilyä vältetään toistaiseksi 

o 26.3.: Suomenlahden merivartiosto muistuttaa, että valtakunnanrajan ylikulkuun 

liittyvät rajoitukset koskevat myös merialuetta – veneilyn välttämistä suositellaan 

 

• On myös hyvä huomioida, että poikkeustilanteen vuoksi voi avun saaminen vesillä kestää 

normaalia kauemmin. Lisäksi näiden tehtävien yhteydessä voidaan altistaa pelastajia 

tartunnoille. 

 

 

https://www.raja.fi/ajankohtaista/ohjeet_rajanylitykseen
https://www.raja.fi/ajankohtaista/tietoa/tiedotteet/1/0/suomen_rajojen_ylikulkuun_liittyvat_rajoitukset_koskevat_myos_merialuetta_79291
https://www.raja.fi/ajankohtaista/tietoa/tiedotteet/1/0/merivartiosto_suosittelee_etta_mokkeilya_ja_veneilya_valtetaan_toistaiseksi_79271
https://www.raja.fi/ajankohtaista/tietoa/tiedotteet/1/0/suomenlahden_merivartiosto_muistuttaa_etta_valtakunnanrajan_ylikulkuun_liittyvat_rajoitukset_koskevat_myos_merialuetta_veneilyn_valttamista_suositellaan_79276
https://www.raja.fi/ajankohtaista/tietoa/tiedotteet/1/0/suomenlahden_merivartiosto_muistuttaa_etta_valtakunnanrajan_ylikulkuun_liittyvat_rajoitukset_koskevat_myos_merialuetta_veneilyn_valttamista_suositellaan_79276

