Saunalautta M/S Löyly Vesijetit
Vesijettien vuokrahinnat:
50e/h sis. alv
120e/3h sis. alv
250e/Vrk sis. alv
390e/vklp la-su sis. alv
Pidemmät vuokra-ajat; kysy tarjous.
Välineet:
-Märkäpuku 20€/vrk
-Wakeboard 35€/vrk (sis. vetonaru)
-Vesisukset 30€/vrk (sis. vetonaru)
Tankkauspalvelu:
-Tunnin vuokraan 25e
-2-3h 50e
- Pidemmät tankkaat itse J

Käyttöohjeet vuokraajalle.
Vesijetin kuljettamiseen vaaditaan 15 v. Ikä
Vuokraaja on vastuussa jetin luovuttamisesta kolmannelle
osapuolelle ja vesijettiin tulevista mahdollisista vaurioista.
Katso, Vuokraehdot.

Hallintalaitteiden käyttöohjeet
Käynnistys: Varmista että tappokatkaisin on kiinnitetty kuljettajaan tukevasti! Aseta avain
tappokatkasijaan. Huomioi että kaasukahva on neutraali asennossa käynnistettäessä. Varaa
riittävästi tilaa ympärille käynnistäessä. Jettiä ei saa käynnistää muulloin kuin vedessä!
Sammutus: Pidä sammutuskytkin pohjaan painettuna. Poikkeustilassa esim, sammutuskytkimen
vikatila, vedä tappokatkaisin irti.
Vapaa vaihteen valitseminen: Vapaa vaihde kytketään päälle vetämällä jarrukahvaa kerran
(näpäytys).
Peruutus vaihteen valitseminen: Tapahtuu puristamalla jarru taka-asentoon ja antamalla samalla
kaasua, kaasukahvan asennolla säädetään peruutus nopeutta.

Kaasu: Kaasukahvaa kannattaa käyttää progressiivisesti, koska jetti vastaa kaasukahvan asentoon
ärhäkästi. Kaasukahvan vapauttamalla jetti pysähtyy, huomioi että tällöin vaihde on kytketty
ajoasentoon ja jetti liikkuu hitaasti eteenpäin ellei vapaavaihdetta kytketä päälle.
Jarru: Jarruttaminen alkaa kaasukahvan vapauttamisella jonka jälkeen sitä voi tehostaa
jarrukahvasta, huomioi että jos jarrukahva on painettuna pohjaan peruutusvaihde kytkeytyy
päälle.
Mittaristo/valikkokytkin: Valikkokytkimestä kertaluontoisesti painamalla voi muuttaa mittariston
näkymää (Nopeus km/h, Kierrosluku Rpm, Käyttötuntimittari). Mikäli mittaristoon syttyy jokin
vikatilan merkkivalo sammuta jetti ja ota yhteyttä vuokraamo henkilökuntaan. Polttoaineen taso
näkyy mittariston oikeassa reunassa.
Sport/Touring tilat: Jettissä on aina automaattisesti touring-tila kytkettynä käynnistämisen jälkeen
ellei sitä manuaalisesti muuteta sport-tilaan. Sport-tilassa jetti reagoi kaasuun nopeammin. Sporttilaa kannattaa käyttää Agressiivisemmassa ajossa (leikittely) ja vesilelujen vetämisessä. Sport-tila
kytkeytyy päälle ainoastaan jetin ollessa käynnissä ja pysähdyksissä, sport-tila kytkeytyy päälle
pitämällä valikkokytkin pohjaan painettuna jolloin mittaristoon tulee ilmoitus sport-tilasta joka
täytyy hyväksyä painamalla valikko kytkintä kertaluontoisesti jolloin mittariston oikeaan reunaan
tulee merkkivalo ”sport” tästä voi todeta että sport-tila on käytössä. Sport-tila kytkeytyy pois
painamalla valikkokytkin pohjaan ja tämän jälkeen hyväksymällä komento painamalla
valikkokytkintä kertaluontoisesti. Vaihtoehtoisesti sammuttamalla jetti kytkeytyy sport-tila
automaattisesti pois päältä.
Tankkaaminen: Polttoainesäiliön korkki löytyy penkin alta. Penkki poistetaan nostamalla penkin
takaosassa (alla) sijaitseva kahva yläasentoon ja vetämällä penkkiä taaksepäin. Jettiin tankataan
ainoastaan E98 bensiiniä. Polttoainesäiliö on täynnä kun polttoaineen taso on lähellä korkin
alareunaa. Varmista aina tankkauksen jälkeen että korkki on kiinni. Ja että penkki lukittuu
paikalleen. Jetin palautus aina täyteen tankattuna, satamasta löytyy tankkauspiste, ravintolalaiva
Gaian läheisyydestä (korttimaksu).
Moottoriöljyn tarkistaminen: Tapahtuu, jetin oikealta puolelta takakatteessa sijaitsevasta
luukusta. Luukun alta löytyy keltainen korkki joka on öljytikku.

Muuta huomioitavaa:
Pysäköitäessä jetti on kiinnitettävä huolellisesti laituriin siten että se ei pääse hakkaamaan
mahdollisessa aallokossa mihinkään (esim. kivet, laituri jne..) Jetti kiinnitetään ainoastaan
kiinnitykseen tarkoitetuista kohdista jotka löytyvät edestä ja takaa.
Vesileluja vedettäessä on oltava erityisen huolellinen. Veto naru kiinnitetään ainoastaan sille
tarkoitettuun metalliseen lenkkiin jetin takaosaan! (ei matkustajan käsikahvoihin) Huomioi että
vetonaru menee erittäin helposti jetin moottoriin/turbiiniin jos vetonaru pääsee löystymään.
Tämän voit estää pitämällä vetonarun kokoajan kireällä tai sammuttamalla jetin heti vedon
päätyttyä tai vedettävän kaatuessa. Nosta vetonaru ylös ennen kuin käynnistät jetin. Huolehdi
myös että jos vetonaru on jalkatilassa, ettei se pääse ajon aikana veteen.
Jetillä ajettaessa on aina käytettävä asianmukaisia pelastusliivejä.
Kuljettaja on aina velvollinen perehdyttämään matkustajat kyydissä olemiseen. Matkustajan on
suositeltavaa pitää kiinni kuljettajasta. Se minimoi kyydistä putoamisen riskin voimakkaassa
kiihdytyksessä/jarrutuksessa. Huomioi myös jetin Painoraja joka on 160kg. Ylipainoinen jetti on
epävakaa ja herkkä kaatumaan!
Tutustu aina huolellisesti käyttöohjeisiin ennen jetin käyttöä, vuokraamon henkilökunnalta saa
lisätietoa ja perehdytyksen jetin käyttöön liittyvissä asioissa.
Jetin tekniset tiedot:
Rotax® 900 ACE H.O.
Polttoainetyyppi: 98 oktaania

Imujärjestelmä: Vapaasti hengittävä
Henkilökantavuus: 2 hengen malli
Kantavuus: 160 kg
Polttoainesäiliö : 30 l
Pituus: 279 cm
Leveys: 118 cm
Kuivapaino: 185 kg
Tavaratilan tilavuus: Hansikaslokero: 1,6 l
(Kun lisävar. keulan säilytyslaatikko: 28L)

Väistämissäännöt
Veneilyn suosion ja laivaliikenteen kasvaessa mahdollisuudet vaaratilanteisiin lisääntyvät. Jos veneilijä
arvioi väärin laivan liikkeen tai muuten joutuu törmäyskurssille suuren aluksen kanssa, ei laivalle jää
juuri minkäänlaisia mahdollisuuksia väistää venettä. Komentosillalta katsottuna veneilijän liikkeet
Suomen kapeilla väylillä saattavat näyttää vaarallisilta, sillä etäisyyksiä ja suuren konealuksen nopeutta
on vaikea arvioida. Toisinaan vene väistää laivaa jopa niin läheltä, että laivalta ei enää pystytä
havaitsemaan venettä.
Liian usein vesillä liikkuessa kohtaa veneilijöitä, jotka eivät tunne vesillä liikkumisen sääntöjä. Jotkut
kuvittelevat olevansa etuajo-oikeutettuja, koska ovat liikkeellä isommalla veneellä. Vesillä liikuttaessa ei
kuitenkaan ole etuajo-oikeuksia, vaan väistämisvelvollisuuksia. Toiset eivät tiedä sääntöjen olevan
voimassa myös väylien ulkopuolisilla vesialueilla. Monet purjehtijat taas luulevat, että moottoriveneen on
väistettävä purjevenettä, vaikka se ajaisikin moottorilla. Vesillä liikuttaessa on kuitenkin olemassa
selkeät väistämissäännöt, joita noudattamalla veneily on turvallista.

Ohittava vene väistää ohitettavaa
Ohituksen voi suorittaa siltä puolelta, jonka katsoo turvallisemmaksi. Vesillä ei päde maanteiden
vasemmalta ohittamisen tapa. Ohittavan on hyvä huomioida aiheuttamansa aallokon vaikutus toiseen
veneeseen. Usein ohitettu veneilijä joutuu muuttamaan kurssiaan siten, että kohtaa ohittavan veneen
aallot edestä. Sivusuuntainen aallokko saattaa keinuttaa venettä rajusti.

Veneiden kohtaaminen keulat vastakkain
Kahden moottoriveneen lähestyessä toisiaan vastakkaisilta suunnilta on molempien väistettävä oikealle.
Yleensäkin väylällä on hyvä liikkua oikeaa reunaa pitkin. Tällöin vastaantulevat alukset kohdataan
sujuvasti ja turvallisesti.

Veneiden risteävä kohtaaminen Kun moottoriveneiden kulkusuunnat risteävät, vasemmalta tuleva on
väistämisvelvollinen. Vesillä toimitaan siis samoin kuin tieliikenteessä. Mikäli mahdollista, vasemmalta
tulevan on syytä väistää oikealta tuleva vene perän takaa. Väistämisen voi suorittaa esimerkiksi veneen
nopeutta ja kurssia muuttamalla.

Moottoriveneen ja purjeveneen kohtaaminen
Moottoriveneen tulee väistää purjevenettä lähestymissuunnasta riippumatta. Moottorivoimalla liikkuva
purjevene katsotaan moottoriveneeksi, jolla ei ole erityisoikeuksia muihin veneisiin nähden.

Purjeveneiden väistäminen
Purjeveneet väistävät toisiaan tuulen mukaan. Jos tuuli on samalta puolelta, tuulenpuoleinen väistää. Jos
tuuli on eri puolilta, väistää se, jolla tuuli on vasemmalta puolelta.

Laivan ja veneen kohtaaminen ahtaalla kulkuväylällä
Meriteiden säännöissä määrätään, että veneen, myös purjeveneen, on väistettävä laivaa, jonka
turvallista kulkua rajoittaa sen suuri syväys. Veneilijän on aina hyvä välttää tiukkoja kohtaamistilanteita
laivojen kanssa. Laiva ei välttämättä pysty tekemään nopeita väistöliikkeitä tai nopeuden muutoksia, ja
näin saattaa helposti aiheutua vakavia vaaratilanteita.
”lähde: trafi, http://www.trafi.fi/veneily/tiedot_ja_taidot/vaistamissaannot”

Yhteystiedot:
Vuokraamo/Saunalautta M/S Löyly:

040 482 1500

Jos numero ei vastaa niin soita
Oskari Rouhiaiselle

050 576 8900

Hätäkeskus: 112

Saunalautta M/S Löyly Vesijetit
Lautallamme on vuokrakäytössä kaksi SeaDoo Spark 2up 900 HO ACE (90hv) vesiskootteria, joita
vuokraamme niin yrityksille kuin yksityisille henkilöille. Vuokraaminen on helppoa ja vaivatonta.
Vuokrahinta sisältää pelastusliivit ja tarvittavan opastuksen vesiskootterin turvalliseen käyttöön.
Lisäksi meiltä on mahdollista vuokrata:
Välineet:
-Märkäpuku
-Wakeboard
-Vesisukset

Esittely:
SeaDoo Spark
SeaDoo Sparkilla nautit perheesi ja ystäviesi kanssa aurinkoisista päivistä vesillä. Se on ketterä ja
hauska ajettava ja siitä riittää iloa niin aloittelijoille kuin kokeneemmillekin kuljettajille.
SeaDoo Spark 2up 900 HO ACE mallissa on 90hv moottori sekä elektroninen IBR vaihteisto, jossa
on jarru, vapaa ja peruutus. Se on markkinoiden kevein ja polttoainetaloudellisin vesiskootteri.
Sparkit on rekisteröity kahdelle ja henkilökantavuus on 160kg. Keveytensä ansiosta niitä on helppo
myös kuljettaa ja käsitellä trailerilta operoidessa.

Tekniset tiedot:
Rotax® 900 ACE H.O.
Polttoainetyyppi: 98 oktaania
Imujärjestelmä: Vapaasti hengittävä
Henkilömäärä: 2 hengen malli
Kantavuus: 160 kg
Polttoainesäiliö : 30 l
Pituus: 279 cm
Leveys: 118 cm
Kuivapaino: 185 kg
Tavaratilan tilavuus: Hansikaslokero: 1,6 l
(keulan säilytyslaatikko: 28L)

Vesijettien vuokrahinnat:
50e/h sis. Alv.

120e/3h sis. Alv
250e/vrk. Sis. Alv.
390e/vklp. La-Su Sis. Alv.
Pidemmät vuokra-ajat: kysy tarjous.
Välineet:
- Märkäpuku 20€/vrk
-

Wakeboard 35€/vrk (sis. vetonaru)

-

Vesisukset 30€/vrk (sis. vetonaru)

Tankkauspalvelu:
- Tunnin vuokraan 25e
-

2-3h 50e

-

Pidemmät tankkaat itse :)

Muuta
●
●
●
●
●
●
●
●

Päivävuokran kesto (12h) klo 10.00-22.00
Viikonloppuvuokran kesto Pe klo 10.00- Su klo 22.00
Viikkovuokran kesto Ma klo 10.00-Ma 10.00 kysy tarjous
Varauksen peruutus tehtävä 7 vrk ennen vuokrausta. Muuten voimme periä
vuokrasumman kokonaisuudessaan
Vesijeteillä on vahinkotapauksissa 1300 € omavastuu
vuokrahinnat sisältävät pelastusliivit ja opastuksen vesijetin turvalliseen käyttöön, sekä tarvittaessa trailerin.
Vesijetin palautus Mustan Magian viereen jettilaituriin vuokra-ajan päätyttyä ellei toisin ole sovittu, avaimet
palautetaan Saunalautta M/S Löylylle
Jetit palautetaan aina täydellä tankilla, ellei toisin ole sovittu

Maksutavat

●
●

Pankki- ja luottokortit
Lasku

Vesijettien toimitushinnat
●

Kuljetukset sovitaan tapauskohtaisesti

