
Meripelastusseuran Trossi-jäsenpalvelun säännöt 

Trossi voidaan myöntää EU:n huvivenedirektiivin määrittelemälle huviveneelle (pituus 2,5 m – 24 m) sekä 

vesiskootterille. Trossi-palvelu edellyttää aina Meripelastusseuran jäsenyhdistyksen henkilöjäsenyyttä. 

Trossi on alus- ja jäsenkohtainen, jolloin jäsen saa yhdellä Trossi-maksulla yhden aluksen Trossi-palvelun. 

Kaupallisessa käytössä olevalle alukselle Trossia ei voida myöntää. 

Trossin hinta on 80 € kalenterivuodessa (sisältää valitsemasi yhdistyksen jäsenmaksun). Lisävene maksaa 45 

€. Trossi-palvelu on voimassa heti, kun maksu on maksettu. Jäsenkortin ja venetarran saat postitse noin 

viikon kuluessa. Liimaa tarra näkyvään paikkaan veneessä ja pidä jäsenkortti mukana vesillä. Trossi-turva ja 

paikallisyhdistyksen jäsenyys jatkuvat vuosittain automaattisesti ja laskutetaan aina vuoden alussa. 

Trossi-jäsenpalveluun kuuluu 

- korjausapu paikan päällä, jos mahdollista (varaosista tms. peritään korvaus). 

- hinaus lähimpään satamaan, johon on saatavissa korjauspalveluita. 

- asiakkaan halutessa apua veneen korjaajan ja väliaikaisen säilytyspaikan hankinnassa. 

- Trossi-jäsenpalvelu on saatavissa Meripelastusseuran jäsenyhdistysten toiminta-alueilla 

pelastusalusten päivystyskautena, noin 1.5.-31.10. 

- Trossi on voimassa myös Ahvenanmaalla sekä Ruotsin, Norjan ja Tanskan vesillä (Tanskassa 

rajoitetulla alueella). Koska käytännöt saattavat muuttua eri maissa jopa kesken kauden, ota ennen 

matkaasi yhteyttä kohdemaan meripelastusorganisaatioon saadaksesi ohjeet, miten toimia 

tilanteessa, jossa tarvitset Trossiin kuuluvaa apua. 

Trossi-tehtävät 

- hoidetaan kiireettöminä kohtuullisessa ajassa (arkisin päivällä vasteaika on yleensä pitempi). 

- Kiireelliset meripelastustehtävät ovat aina etusijalla ja saattavat myös keskeyttää jo alkaneen 

Trossi-tehtävän. 

Trossiin ei kuulu 

- veneen siirtohinaus satamasta toiseen. 

- veneen hinaus kotisatamaan saakka, mikäli lähempänä on riittävät palvelut tarjoava satama. 

- uponneen veneen nosto. 

- sukeltajan palvelut. 

Avunpyynnöt hätätilanteessa 

- merellä meripelastuksen hälytysnumerosta 0294 1000 tai VHF-kanavalla 16 / VHF-DSC 70. 

- sisävesillä hätänumerosta 112. 

Kiireettömät Trossi-palvelupyynnöt 0800 30 22 30 

Soita Trossi-palvelunumeroon esim. seuraavissa ongelmatilanteissa: 

- Vene on kiinni laiturissa tai muussa turvallisessa paikassa, mutta ei lähde käyntiin, koska: 

o polttoaine on loppu 

o akussa ei ole virtaa 

o jokin osa tai laite on hajonnut 

o köysi on potkurissa tai ankkuri jumissa pohjassa. 

- Vene on ankkurissa turvallisessa paikassa ja sää on suotuisa, mutta vene ei lähde yöpymisen tai 

uimatauon jälkeen käyntiin. 



- Matka on keskeytynyt yllättäen laiterikon tai polttoaineen loppumisen vuoksi, mutta 

ankkuroituminen on voitu tehdä hallitusti eikä tilanteessa ole muitakaan vaaraa aiheuttavia 

tekijöitä. 

- Kulussa oleva alus tarvitsee myöhemmin, erikseen sovittavana ajankohtana apua esim. 

rantautumiseen. 

Trossi-numero palvelee 1.5.-31.10. 

HUOM! Aina jos olet epävarma, onko kyseessä kiireetön avustus vai hätätilanne, soita meripelastuksen 

hälytysnumeroon 0294 1000 tai yleiseen hätänumeroon 112. 

 


