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Satamaan saapumisessa – oli ky-
seessä sitten kotisatama tai vie-
rassatama – täytyy muistaa en-
nen kaikkea kolme ohjetta.

Näistä ensimmäinen on erit-
täin selkeä: Ole rauhallinen! Kireä
ja kovalla äänellä ohjeita jakava
kippari saa ympärilleen aikaisek-
si vain levottomuuden tilan, jon-
ka takia entistä useampi asia voi
mennä rantautuessa pahasti pie-
leen.

Toki sama vaikutus on myös
jatkuvalla syötöllä omia neuvoja
jakavalla apukipparilla; rantau-
tuessa kipparille pitää antaa rau-
ha veneen käsittelyyn.Veneessä
voi olla kerralla aina vain yksi kip-
pari.

Myös toinen ohje on yksiselit-
teinen: Ole rauhallinen! Kukaan
ei ole rantautumisen suvereeni
mestari heti veneilyn aloittaes-
saan. Myös kokeneet kipparit
joutuvat aina veneilykauden

Heikki Juuri-Oja

Satamaan saapuminen ja satamasta lähteminen aiheuttavat 

liian monille veneilijöille harmaita hiuksia. Kyseessä on kuitenkin 

veneilyn perustaito, jota on syytä myös erikseen harjoitella. 

Toisaalta kokenutkin kippari saattaa joskus rantautuessaan möhliä.

Rauhallinen
rantautuminen
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aluksi keskittymään veneen kä-
sittelyyn. Rauhallinen kippari ja
rauhallinen miehistö eivät tee
äkkipikaisia liikkeitä ja aiheuta
vaaraa satamassa oleville muille
veneilijöille.

Kolmas ohje antaa sekin yksin-
kertaisen vihjeen: Valmistaudu!
Valmistautumistehtävät voi ja-
kaa kahteen ryhmään. Ensim-
mäisen ryhmän osaaminen liit-
tyy riittävän harjoittelun ja pit-
kän veneilykokemuksen muka-
naan tuomiin taitoihin. Toinen
ryhmä listaa ne tehtävät, joita
kipparin ja miehistön tulee teh-
dä ennen kutakin rantautumista

Aloita ajoissa

Satamaan saapumisen ennakko-
valmistelut on syytä aloittaa hy-
vissä ajoin ennen varsinaiselle
laiturialueelle saapumista. Jos
mahdollista, olisi hyvä jo etukä-
teen selvittää, millaiseen sata-

maan ollaan saapumassa, missä
vieraspaikat sijaitsevat ja millai-
sia kiinnitysmahdollisuuksia sa-
tamassa on.

Suomalaisista satamista on
saatavilla lukuisia erilaisia kirjoja
ja vihkoja, joissa selvitetään
muun muassa kunkin sataman
tarjoamat palvelut. Usein kirjassa
on myös piirroskuva, josta käy il-
mi satamaan saapumisen reitti
sekä kerrotaan vieraspaikkojen
sijainti. Satamakirjoja saa kaikista
hyvin varustetuista kirjakaupois-
ta sekä useimmilta veneilijöille
tarkoitetuilta huoltoasemilta.
Hyvään satamakirjaan kannattaa
satsata hieman rahaa, sillä se on
yksi aktiiviveneilijän perustarvik-
keista.

Saapumisvalmistelut voi aloit-
taa siivoamalla kannelta syrjään
kaikki ylimääräiset tavarat, joita
rantautumisessa ei tarvita. Mitä
sotkuisempi kansi on, sitä var-
memmin kiinnitysköysi tarttuu
johonkin juuri sillä väärällä het-
kellä. Erityisesti purjehtijoiden
olisi syytä joka kerta ennen ran-
tautumista siistiä kansi tyhjäksi
ylimääräisistä köysistä ja purjeis-
ta,

Monet vierassatamat ovat ny-
kyään sen verran täysiä, ettei nii-
hin juuri kannata yrittää suoraan
purjehtien. 

Satamakirjasta käy siis selville,
millaiseen järjestykseen veneet
laitureille halutaan: Tuleeko perä
kiinni poijuun vai tolppiin, jolloin

keula kiinnitetään laituriin. Vai
onko laiturit varustettu sivuai-
soilla, jolloin rantautuminen on
perin helppoa. Kyljen saaminen
kiinni itse laituriin on nykyään jo
loma-aikaan harvinaista, sillä lai-
turitilaa on veneiden määrän
kasvun takia entistä vähemmän
tarjolla.

Usean veneen yhteinen kylki-
kiinnitys on muualla yleistä, mut-
ta Suomessa harvinaista. Tähän-
kin on kuitenkin varauduttava.
Esimerkiksi Hangon Regatan ai-
kaan merellä alkava myrsky ke-
rää satama-altaan niin täyteen
veneitä, että yhdessä kylkikiinni-
tyksessä saattaa parhaassa ta-
pauksessa olla mukana kuusikin
venettä.

Jokainen vene on yksilö

Satamassa liikutaan aina suurta
varovaisuutta noudattaen ja pai-
kalla jo olevien veneilijöiden rau-
haa kunnioittaen.

On erityisen tärkeää muistaa,
että jokainen vene käyttäytyy yk-
silöllisesti, eli kunkin veneen hal-
lintaa on etukäteen opeteltava.

Eväköliset purjeveneet kään-
tyvät suuren peräsimen ansiosta
pienessäkin tilassa erinomaises-
ti. Toisaalta kevytkeulaisten
moottoriveneiden keulan liikkei-
den hallinta vaatii opettelua ja
kokemusta; varsinkin, jos käytös-
sä ei ole keulapotkuria.

Veneen peräsin ja potkuri ovat
veneen perässä, eli vene ohjau-

tuu ja kulkee peränsä avulla. Pe-
räsin toimii vain virtaavassa ve-
dessä, joten se tehoaa vain, jos
potkuri tuottaa sille virtaavaa
vettä tai vene liikkuu riittävällä
vauhdilla.

Veneellä kerran alkanut liike ei
pääty ennen kuin vastavoima
sen pysäyttää. Eteenpäin meno
täytyy pysäyttää peruuttamalla
ja kääntyminen vastaohjauksel-
la.

Veneen vauhdin pysäyttämi-
nen on yksi veneen ohjaamisen
perustaidoista. Raskaan veneen
pysähtymismatka on joskus yl-
lättävän pitkä.

Peruutettaessa veneellä pitää
olla riittävästi nopeutta, jotta pe-
räsin toimisi. Suoraan peruutta-
mista vaikeuttaa sivuveto, joka
pyrkii väkisin kääntämään ve-
neen perää. Suunta riippuu siitä,
onko potkuri vasen- vai oikeakä-
tinen, eli pyöriikö se vasta- vai
myötäpäivään.

Oikeakätinen potkuri vetää
peruutettaessa veneen perää va-
semmalle ja vasenkätinen oi-
kealle. 

Kun sivuvedon oppii tunnista-
maan, sitä voi myös käyttää ah-
taissa paikoissa hyödykseen.
Helpoin tapa opetella se on ajaa
tyhjäkäynnillä suoraan eteen-
päin, siirtää vaihde vapaalta pa-
kille ja antaa reilu, pysäytykseen
tarvittava potku kaasulla. Huo-
maat heti, kumpaan suuntaan
veneen perä pyrkii.

Rantautumisessa
kaikkein tärkeintä on
miehistön rauhallisuus
ja hyvät ennakkoval-
mistelut. Kannelta
poistetaan turhat tar-
vikkeet, riittävän pit-
kät kiinnitysköydet
otetaan esiin ja lepuut-
timet asetetaan pai-
koilleen. Pelastuliivejä
olisi käytettävä aina
rantautuessa.

Rantautuessa laiturille
ei koskaan hypätä. Kip-
parin vastuulle kuuluu
saada alus niin lähelle
laituria, että miehistö voi
turvallisesti astua köy-
sien kanssa rantaan. Ve-
nettä ohjataan siis ko-
neella, ei ihmisten käsi-
voimin. Ahtaaseen väliin
ajettaessa lepuuttimet
voi kiinnittää, kun vene
on perillä.
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Tuuli aina huomioon
Satamaa lähestyttäessä otetaan
kiinnitysköydet valmiiksi esille.
Jos kiinnitystapa ei ole selvillä,
varaudutaan valmiiksi moniin
vaihtoehtoihin.

Heti satama-alueelle saavutta-
essa laitetaan lepuuttimet lai-
doille suojaamaan sekä omaa et-
tä ennen kaikkea tulevien naa-
pureiden veneitä.

Älä tee äkkinäisiä ohjausliik-
keitä, vaan pyri laajoihin kaariin
ja sulaviin ajolinjoihin. Hitaalla
vauhdilla veneen ohjailukyky on
heikko; voit tarvittaessa tehostaa
ohjausliikettä antamalla potku-
rille muutamia teräviä kaasukäs-
kyjä joko eteen tai taakse. Ve-
neen nopeus ei välttämättä kas-
va lainkaan, mutta ohjausliik-
keellä on selvästi tehokkaampi
vaikutus.

Ota aina satamassa huomioon
tuulen vaikutus veneen käyttäy-
tymiseen. Esimerkiksi kahden
paalun väliin kiinnittyminen on
paljon helpompaa, jos ohjaat en-
si tuulen yläpuoleisen paalun
luokse ja annat tämän jälkeen
tuulen viedä veneen tuulen ala-
puoleiselle paalulle.

Jos paalujen etäisyys on ve-
neen kokoon nähden ”liian suu-
ri”, kannattaa joskus kiinnittää
ensin tuulen yläpuolen paalu,
sitten ohjata rantaan, jonne kiin-
nitetään yksi pitkä köysi ja vasta
lopuksi palataan kiinnittämään
tuulen alapuolen paalu. Keula-

köyden avulla saadaan pidettyä
keula koko ajan oikeassa suun-
nassa. Tätä menetelmää voi hyö-
dyntää myös esimerkiksi sata-
missa, joissa on voimakas virta.

Perää kiinnitettäessä joko poi-
juun tai paaluun on miehistöstä
aina suuresti hyötyä. Kippari voi
keskittyä ohjailuun ja miehistö
hoitaa poijuhaan tai köyden kiin-
ni paaluun. Tämän jälkeen apu-
lainen ojentaa juoksevan köyden
kipparille ja siirtyy rauhallisesti
keulaan hoitamaan keulaköysiä.

Jokaisen veneen kipparin on
tietenkin pystyttävä hoitamaan
rantautumiset tarvittaessa myös
yksin. Tällöin moni asia on tehtä-
vä lähes yhtä aikaa, joten tässä
tapauksessa harjoittelu ja koke-
mus ovat välttämättömyys.

Laiturille ei hypätä

Kovassa tuulessa vene tarvitsee
aina kipparilta tavallista enem-
män käskyjä. Juuri kovatuulisina
ja sateisina päivinä rantautumis-
ta helpottaa huomattavasti se,
että sitä on harjoiteltu useita ker-
toja tyynenä ja kauniina kesäpäi-
vänä.

Kun kiinnitystapa on selvinnyt
ja vapaa laituripaikka löytynyt,
varmistetaan vielä, että esillä on
riittävästi ja ennen kaikkea riittä-
vän pitkiä kiinnitysköysiä. Köy-
det eivät saa olla liian lyhyitä, sil-
lä esimerkiksi kesken kaiken lop-
puva poijuköysi on paras tapa
varmistaa, että rantautuminen
menee kokonaisuudessaan päin
seiniä.

Laiturille tai sivuaisalle ei kos-
kaan hypätä. Veneen kipparin
tehtävä on saada vene sellaises-
sa asennossa laiturin luokse, että

miehistö voi turvallisesti astua
laiturille köysien kanssa. Useim-
missa vierassatamissa joku kans-
saveneilijä tulee lähes aina otta-
maan vastaan uuden rantautu-
jan keulaköysiä. Tämä apu tun-
tuu aina mukavalta, eli seuraa-
valla kerralla voi itse mennä vas-
taavasti apuun, kun naapuripai-
kalle saapuu uusi vene.

Myös laituriin peruuttaminen
on yleistynyt huomattavasti,
koska moneen veneeseen on
helpompi kulkea perän kautta.

Myrskyyn varauduttava

Veneen kiinnitysköydet kiriste-
tään lopulliseen mittaan vasta,
kun kaikki on kunnossa ja ve-
neelle on löytynyt laiturista hyvä
asento.

Erityisen tärkeää on, että kaik-
ki kiinnitysköydet ovat riittävän
vahvoja ja hyvässä kunnossa. Ve-
ne on joka kerta kiinnitettävä
myrskyn ja aallokon varalta. Aal-
lokko syntyy hetkessä, kun joku
piittaamaton ajaa ohi liukukyn-
nyksen partaalla muka nopeus-
rajoituksia lähimain noudattaen.
Suurempaa aallokkoa ei veneellä
saakaan aikaan.

Naama irvessä kiinnitysköysiä
ei kuitenkaan pidä kiristää, sillä
veneen liikkeet ovat pehmeäm-
piä, helat rasittuvat vähemmän
ja siinä on mukavampi asustaa,
kun sille sallii omalla paikallaan
hieman liikkumavapautta.

Moottori sammutetaan vasta,
kun kaikki kiinnitysköydet on ki-
ristetty ja turvallinen rantautu-
minen on suoritettu.                      �

Poijujen yleistyminen vierassatamissa
on tehnyt rantautumisen satunnaiselle
kävijälle entistä helpommaksi. Poijuha-
ka helpottaa sekä poijuun kiinnittymis-
tä että siitä irrottautumista.

Ylimmässä kuvassa perä on kiinni kah-
dessa paalussa. Köysien ristikiinnitys ve-
neeseen vähentää perän liikkeitä.
Seuraavassa kuvassa vene on kahden ai-

san välissä. Huomaa kiinnitysköysien si-
jainti.

Kolmannessa kuvassa veneen perä on
kiinni poijussa. Myös keulaköydet voi ve-
tää keulasta ristiin, mutta tällöin köydet
hankaavat kantta ja pitävät hiljaisessa
satamassa ikävää natinaa. Keulaköysissä
on hyvä olla kumijoustimet.
Viimeisessä kuvassa vene on kylkikiinni-

tyksessä tavalla, joka pitää sen paikoil-
laan kovassakin tuulessa ja aallokossa.
Viereen on havainnollistettu toisen ve-
neen oikeaoppinen kylkikiinnitys oman
veneen viereen. Hyviin veneilytapoihin
kuuluu, että liika köysi otetaan venee-
seen, ja että naapuri saa köytensä irti
pollarista irrottamatta muiden köysiä.
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Kuvassa kippari
on valinnut lähes-
tymisväylän va-
semmasta reunas-
ta, käännös on
selvästi loivempi
eikä perä jatka
kääntymistä paa-
puurin matalaan
veteen.

Sivuveto potkurin pyöriessä myötäpäi-
vään (oikeakätinen potkuri). Peruutetta-
essa perä pyrkii vasemmalle ja eteenpäin
ajettaessa keula vasemmalle.

Kuvassa käännös on liian jyrkkä, kun alus
lähestyy laituria väylän keskilinjaa. 

Jos tuuli painaa kylkikiinnitettyä venettä laituriin tai lai-
turipaikka on muiden veneiden takia ahdas, onnistuu läh-
tö laiturista helposti springi- eli pidäkeköyden avulla. Vedä
köysi keulasta laiturille noin veneen puolivälin kohdalle.
Laita keulaan muutama ylimääräinen lepuutin.Ohjaa ruo-
rilla kohti laituria ja kaasuta hiljaa eteenpäin, jolloin perä
irtoaa laiturista. Irrota köysi ja peruuta pois laiturista.

Springiköyttä voi hyödyntää myös ahtaaseen paikkaan saavuttaessa.
Vedä keulasta noin veneen mittainen köysi rantaan kohtaan, johon
halutaan veneen perän sijoittuvan. Peräsin käännetään poispäin laitu-
rista ja koneella ajetaan hiljalleen eteenpäin. Köysi kiristyy ja vene
siirtyy kylki edellä sujuvasti laituriin. Springiköysi pitää veneen tehok-
kaasti aloillaan, kunnes muut kiinnitysköydet ovat paikoillaan.

Viisi vihjettä rantautumiseen
Ole rauhallinen! Tämä pätee sekä kippariin että miehistöön. 
Veneessä voi olla vain yksi kippari 

Valmistaudu! Siirrä turhat tavarat pois kannelta. 
esiin lepuuttimet sekä riittävän pitkät kiinnitysköydet.

Älä pidä satama-alueella turhaa kiirettä tai tee äkkinäisiä ohjausliikkeitä.

Laiturille ei koskaan hypätä! Kipparin tehtävä on saada vene koneen avulla niin lähelle
laituria, että miehistö voi astua laiturille kaikessa rauhassa.

Harjoittele rantautumista etukäteen hyvissä olosuhteissa, 
jotta se onnistuisi myös huonossa säässä.
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