


Suur-Saimaan Ajojen historia alkoi 
Puumalassa vuonna 1968 järjeste-
tyistä matkavenekilpailuista. Ensim-
mäisinä vuosina kilpailureitti kulki 
Puumalasta Anttolan kautta Mikke-
liin ensimmäiselle tauko- ja tankkau-
setapille. Sieltä ajoreitti suuntautui 
toiselle pysähdys- ja tankkauspisteelle 
Lappeenrantaan. Lappeenrannasta 
reitti jatkui Imatran välietapin kaut-
ta takaisin Puumalaan. Reitin pituus 
oli alkuaikoina 315 kilometriä, mut-
ta vuosien saatossa sitä lyhennettiin 
Puumalasta Lappeenrannan ja Imat-
ran kautta ajettavaksi matkavenekil-
pailuksi. 

Suur-Saimaan ajoja järjestettiin 
1960-luvun lopulta aina 1980-luvulle 
asti. Vuonna 1974 ajot olivat vaaka-
laudalla, sillä öljykriisin takia valtio-
valta pyrki voimakkaasti rajoittamaan 
moottoriurheilua.

Alkuaikoina kilpailuluokkia oli kir-
java määrä. Pienimmät veneet olivat 
autotallirakentajien itse valmistamia 
”vanerimäkäriä” 14-hevosvoimaisi-
ne moottoreineen, suurimmat puh-
dasverisiä isoja 150-hevosvoimaisilla 
perämoottoreilla varustettuja suippo-
keulaisia, lasikuidusta valmistettuja 
kilpaveneitä. 

1970-luvun alkuvuosina matkakil-
paveneilyyn tuli uutta nopeampaa 
venekalustoa, kun Tamperelaiset Fab-
ritiuksen veljekset toivat mukaan itse 
suunnittelemansa ja rakentamansa 
lasikuituisen ja nopeakulkuisen Argo 
-veneen. 

HISTORIAA VENEIDEN KIRJOA

ARGOJEN KULTA-AIKAA
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Argojen keveyden ja onnistuneen 
pohjamuodon vuoksi se oli nope-
ampi, kuin monien muiden kisaaji-
en usein mökkiveneistä riisuttujen 
kilpaversioiden vauhti. 1970-luvun 
puoliväli oli Argojen kulta-aikaa, kun 
useimpien eri luokkien mestaruudet 
tulivat nimenomaan Argoilla. 

Parhaimpina vuosinaan Suur-Sai-
maan Ajot keräsivät pitkälle toista sa-
taa venekuntaa eri luokissa. 1970-lu-
vun loppupuolella Suur-Saimaan 
Ajojen osallistujamäärät kokivat 
kuitenkin voimakkaan vähenemi-
sen, kun erityisesti kilpailukäyttöön 
tehtyjen moottoreiden ja niihin eri-
koistuneiden kuljettajien kallis ja yli-
voimaisempi kalusto sai perinteisillä 
moottoreilla ajavat kuljettajat luopu-
maan kisaamisesta.
Ajojen historian loppupuolella kilpai-
lu oli lähinnä moottorien erikoiskil-
paversioilla ajavien kuljettajien keski-
näistä osallistumista.

Ajamisen kalleuden ja vähentyneiden 
veneiden osallistujamäärien vuoksi 
ajoja ei enää järjestetty vuoden 1981 
jälkeen. Muualla Suomessa oli ja on 
kuitenkin ollut matkavenekilpailuja 
joka vuosi ja nykyään myös Saimaalla 
järjestetään matkakisoja parin kol-
men vuoden välein, lähinnä Imatran 
veneurheilijoiden toimesta. 

Nykyisin järjestettävät Muistojen 
Suur-Saimaan Ajot on vanhojen 
Suur-Saimaan Ajojen hengessä ajet-
tava vuosittainen kokoontumisajo 
nopeahkoille moottoriveneille. Ta-
pahtuma tuo esiin ajojen historiaa 
nykyhetken trendeillä terästettynä.

OSALLISTUJIEN JA 
KALUSTON KEHITYS

MUISTOJEN 
SUUR-SAIMAAN AJOT
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Historic-luokka

luokka 1 (alle 35 kn)

luokka 3 (yli 50 kn)

luokka 2 (35-50 kn)

Teemu Myllymäki, hyvinkää, marino musta+evilrude 90
Joni Hellman, lappeenranta, Pukatti p3 + +100hv johnsoni
Birger Blomberg, Helsinki, Argo + Mercury
Tero Makkonen, Imatra, Thunder hawk 19 + Evinrude 120 hp
Tomi Kanniainen, Laukkoski, Rais-Sport 430 + Yamaha 60
Ilkka Parviainen, Lappeenranta, Finnsport 500 Yamaha 90hp
Heikki Silventoinen, Punkaharju, Finnsport 500 + Yamaha 115
Jose Makkonen, Imatra, Argo 16 + Suzuki 65
Esa Vainikka, Lappeenranta, Finnspeed 475 GT + Mercury 90 hv
Timo Vänninen, Varkaus, Chris Craft Scorpion 21 + Mercruiser 454
Olli kaariaho, Outokumpu, Vator 17 +mercury 135
Atte Pasanen, Vääksy, Sterna 600 + Volvo Penta AQ145
Simo Lankinen, Lappeenranta, Argo 17 mercury 75



Lähtöjärjestys täsmennetään vuosit-
tain tapahtumakohtaisesti.

Sääntöinä käytetään normaaleja me-
renkulun huvialuksien väylälläliik-
kumissääntöjä ja nopeusrajoituksia 
rajoitusalueilla sekä tietenkin hyvää 
veneily-/ ja merimiestapaa. Promil-
leraja ajotapahtumassa kuljettajalla 
ja navigaattorilla 0-promillea, muil-
la mahdollisilla miehistön jäsenillä 
0,5-promillea.

Tapahtuma EI OLE KILPAILU! Jokai-
nen osallistuva venekunta huolehtii 
omasta vakuutuksestaan ja vastaa 
omasta ajostaan. Ajon aikana tulee 
säilyttää riittävä turvaväli niin kul-
ku- kuin leveyssuunnassakin. 

Silloin, kun reitti on etukäteen mää-
rätty kuljettajille jaetaan reittikart-
ta, joka on suuntaa-antava. Muutoin 
ajetaan vuosittain määriteltyjen 
ajo-ohjeistusten  mukaisesti. Ajo-
suoritus tapahtuu aina omalla vas-
tuulla.

STARTTIJÄRJESTYS LIPPUOHJEET MASTERVENEESTÄ

VARUSTEET

Kelluntaliivit ovat pakolliset jokaisel-
la veneissä mukana olevalla. Kypä-
rän käyttö suositeltavaa. Jokaisessa 
osallistuvassa veneessä tulee olla 
vähintään 2 kg sammutin, hinaus-
köysi, ankkuri sekä hätäkatkaisin 
kuljettajalla kytkettynä. Ohittaminen 
on kielletty ajettaessa uppoumano-
peuksilla satama-alueilla sekä nope-
us-rajoitusalueilla. Lähimmät veneet 
ovat velvollisia pysähtymään autta-
maan mahdolliseen onnettomuusti-
lanteeseen joutunutta venekuntaa

Lippu ylhäällä - Tasainen/hidas 
ajonopeus, Lippu alasvedetty-
nä - Vapaa/täysi ajonopeus. Ta-
pahtumakohtaiset, täsmennetyt 
ajo-ohjeet tiedotetaan osallistu-
jille pakollisessa kuljettaja-/na-
vigaattorikokouksessa tunti en-
nen starttia!  

TAPAHTUMAN LUONNE
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