
 

©Esa Kalervo 2022 

 

BALTIC CRUISING   VÄLIMEREN PURJEHTIJAN OHJEITA 

 

Tervetuloa lämpimän purjehduksen maailmaan! 
 
Olet lähdössä lomalle! Teemme parhaamme, että purjehduksestasi tulisi kaikin 
puolin onnistunut, oletpa sitten osallistumassa jollekin eskaaderi-
purjehduksistamme (yhteispurjehdus usealla veneellä, flotilla) tai olette 
vuokranneet oman veneen ja lähdössä omatoimiselle purjehdukselle. Purjehdus 
tarjoaa rentouttavaa ajanviettoa sekä vesillä että maissa, Iltaisin pääset 
tutustumaan paikalliseen ruokakulttuuriin. 
 

Mitä mukaan? 
 
Tärkein mukaan otettava varuste on iloinen mieli ja aktiivinen ote lomaan ja purjehdukseen. 
 
Huhtikuun puolivälistä alkaen sää alkaa vastata suomalaista heinäkuuta paitsi, että sateet ovat harvinaisia. 
Toki illat saattavat olla vielä viileähköt. Veden lämpötila on uintikelpoista, muttei erityisen lämmintä. Kesällä 
aina lokakuulle saakka lämmintä riittää. Lokakuun puolivälin jälkeenkin on lämmintä, mutta sateiden 
mahdollisuus kasvaa. 
 
Varusteluettelo (ei tietenkään tyhjentävä) 
-  uimapuku ja kylpypyyhe (veneessä on jokaiselle pyyhkeet, mutta joskus ne ovat melko pieniä), itse olen 

kyllä pärjännyt veneen pyyhkeillä 
-  kevyt pusero ja kesäiset pitkät housut ovat yleensä riittävät, mutta varsinkin keväällä ja myöhään syksyllä 

kannattaa varautua viileitä iltoja varten 
-  shortsit, t-paitoja 
-  muutoin normaali purjehdusvarustus, nahkapohjaiset kengät ovat kannella 

liukkaat, käsineet, henkilökohtaiset hygieniavarusteet 
-  aurinkolasit ja aurinkorasvaa, korkea suojakerroin 
-  päähine, lippis on hyvä aurinkosuoja 
-  pieni oma taskulamppu on kätevä 
-  omat lääkkeet 
-  tavarat pitäisi mahtua yhteen pehmeään kassiin, ei matkalaukkuja 
-  veneissä on pelastusliivit (perinteistä mallia) 
Omat pelastusliivit voi ottaa mukaan. 
Lentoyhtiöiden kanta paukkuliivipatruunoiden kuljettamiseen pitää kuitenkin varmistaa etukäteen. Kohteen 
lentokentällä saattaa olla erilaiset vaatimukset kuin Suomessa. Patruunoita on jopa jäänyt turvatarkastuksiin. 
 

Passi ja muut matkustusasiakirjat 
 
Tarvitset matkalle mukaan voimassa olevan passin. Schengen-alueella poliisin antama henkilökortti on myös 
riittävä matkustusasiakirja. Voit tutustua aiheeseen tarkemmin osoitteessa  
https://raja.fi/passi%20ja%20muut%20matkustusasiakirjat. 
Tämän hetken tilanteen mukaan (2022) et tarvitse Välimeren kohteisiimme 
viisumia. Kohdemaan viranomaiset voivat kuitenkin asettaa tilapäisiä ehtoja 
maahantulolle Covid-19:n tai jonkin muun vastaavan pandemian tai erikoistilanteen 
vuoksi. Tarkista myös hyvissä ajoin, että matkustusasiakirjasi ovat voimassa. 
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Matkavakuutus ja muu varautuminen erikoistilanteisiin 

Henkilökohtainen matkavakuutus on välttämätön. Eri yhtiöiden vakuutusehdoissa 

saattaa olla eroja, joten tarkastakaa, että vakuutuksenne ehdot sopivat teille. 

Muista ottaa matkavakuutuskorttisi mukaan. 

Ulkoministeriö suosittelee matkustusilmoituksen tekoa. Voit tehdä ilmoituksen 

verkossa osoitteessa https://um.fi/matkustusilmoitus. Linkin avulla löydät 

runsaasti ohjeita koskien turvallista matkustamista. Jos et syystä tai toisesta 

pääsekään lähtemään, niin ilmoita asiasta saman välittömästi. 

Eurooppalainen sairaanhoitokortti on hyvä olla mukana. Kortin avulla olet oikeutettu saamaan 

lääketieteellisesti välttämätöntä hoitoa tilapäisen oleskelusi aikana EU- ja ETA-valtioissa ja Sveitsissä. 

 

Veneen omavastuu  
 
Veneen vuokraus 
On huomattava, että kipparin estyminen saattaa aiheuttaa koko purjehduksen peruuntumisen. 
Veneet ovat vuokraamon toimesta vakuutettuja sisältäen myös vastuuvakuutuksen. Tämä vakuutus ei 
kuitenkaan kata veneen omalle miehistölle tapahtuvia vahinkoja. 
Veneiden omavastuu riippuu veneen koosta ja maasta ja on yleensä välillä 2000 – 3500 euroa. 
Vuokraamosta riippuen omavastuuta voi mahdollisesti pienentää tai saada kokonaan nollaksi ostamalla 
lisävakuutuksen. Tämä on suositeltava käytäntö. Näin toimien mahdollisissa vahinkotapauksissa riskit 
henkeä kohti ovat pienet. 
 
Baltic Cruisingin itselleen vuokraamat veneet, joissa asiakkaat ovat ostaneet paikan veneessä 
 
Baltic Cruisingin oma vastuuvakuutus kattaa myös miehistövahingot siltä osin kuin 
kippari on asiasta vastuussa. 
Kippari vastaa veneen omavastuusta. Tässä tapauksessa kuitenkin miehistön 
yhteinen omavastuu jokaisesta vahinkotapahtumasta on 200 eur ja kipparin loput. 
Fendareita saattaa kadota johtuen huolimattomista solmuista, jne. Veneen 
todellinen rikkoutuminen on tietenkin kipparin vastuulla. 
Baltic Cruisingin toiminnan aikana (noin 80 purjehdusviikkoa lämpimillä vesillä) on 
vain 3-4 kertaa maksettu jotakin korvausta ja silloinkin alle 100 eur per kerta. 
 

Valuutta 
 
Kroatiassa valuuttana on Kuna ja Turkissa Liira. Saatat tarvita paikallista valuuttaa tulopäivän pieniä kuluja 
varten, kuten taksi, ruoka, jne. Varsinkin Turkin liirat kannattaa vaihtaa paikan päällä. Lentokentillä kurssit 
ovat yleensä huonompia kuin kaupunkien rahanvaihtopisteissä ja pankeissa. 
 

Sää 
 
Säätä voi seurata vaikkapa linkistä http://www.weather.com. Kaupungit, joissa on lentokenttä, on hyvin 

todennäköisesti mukana. www.windy.com antaa tuuliennusteita. 

Sään kehitystä etukäteen voi seurata myös ilmatieteen laitoksen Euroopan sääkartasta 

http://ilmatieteenlaitos.fi/euroopan-saakartta. 

 

 

Vastaamme mielellämme kysymyksiisi etukäteen ja kuulemme kommenttisi jälkikäteen. Hyvää purjehdusta! 
 

 

HAUSKAA JA MIELEENPAINUVAA PURJEHDUSTA! 
 


