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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.

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.

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. 

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.

HISTORIAA VENEIDEN KIRJOA

OSALLISTUJIEN JA 
KALUSTON KEHITYS

MUISTOJEN 
SUUR-SAIMAAN AJOTARGOJEN KULTA-AIKAA
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Lähdöt tapahtuvat luokittain yh-
teislähtöinä, joiden lähtöjärjes-
tystä täsmennetään vuosittain 
tapahtumakohtaisesti.

Sääntöinä käytetään normaaleja 
merenkulun huvialuksien väyläl-
läliikkumissääntöjä ja nopeus-
rajoituksia rajoitusalueilla sekä 
tietenkin hyvää veneily-/ ja me-
rimiestapaa. Promilleraja ajota-
pahtumassa kuljettajalla ja na-
vigaattorilla 0-promillea, muilla 
mahdollisilla miehistön jäsenillä 
0,5-promillea.

Tapahtuma EI OLE KILPAILU! 
Jokainen osallistuva venekunta 
huolehtii omasta vakuutukses-
taan ja vastaa omasta ajostaan. 
Ajon aikana tulee säilyttää riit-
tävä turvaväli niin kulku- kuin 
leveyssuunnassakin. 

Silloin, kun reitti on etukäteen 
määrätty kuljettajille jaetaan 
reittikartta, joka on suuntaa-an-
tava. Muutoin ajetaan vuosittain 
määriteltyjen ajo-ohjeistusten  
mukaisesti. Ajosuoritus tapah-
tuu aina omalla vastuulla.

STARTTIJÄRJESTYS LIPPUOHJEET MASTER-
VENEESTÄ

VARUSTEET
Kelluntaliivit ovat pakolliset jo-
kaisella veneissä mukana ole-
valla. Kypärän käyttö suositel-
tavaa. Jokaisessa osallistuvassa 
veneessä tulee olla vähintään 2 
kg sammutin, hinausköysi, ank-
kuri sekä hätäkatkaisin kuljetta-
jalla kytkettynä. Ohittaminen on 
kielletty ajettaessa uppoumano-
peuksilla satama-alueilla sekä 
nopeus-rajoitusalueilla. Lähim-
mät veneet ovat velvollisia py-
sähtymään auttamaan mahdol-
liseen onnettomuustilanteeseen 
joutunutta venekuntaa

Lippu ylhäällä - Tasainen/hi-
das ajonopeus, Lippu alasve-
dettynä - Vapaa/täysi ajono-
peus. Tapahtumakohtaiset, 
täsmennetyt ajo-ohjeet tie-
dotetaan osallistujille pakol-
lisessa kuljettaja-/navigaat-
torikokouksessa tunti ennen 
starttia!  

TAPAHTUMAN LUONNE
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MSSA-tapahtuma tukee vuosittain Saimaan-
norpan suojelutyötä. MSSA.� sivuilta löytyy 
linkki, jonka kautta voi osallistua suojelu-
työhön.
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