
Kiitos vesijetin vuokraamisesta Elämyspoukamasta.  

Muistathan saapua ajoissa noutamaan varaamasi kaluston ja myös palauttaa sen ajoissa tankattuna.  

Tässä vielä muistutuksena muutamia asioita, jotta voit nauttia kesäisestä päivästä merellä parhaalla 

mahdollisella tavalla. 

- Vesijettien ajaminen vaatii vähintään 15 vuoden iän 

- Vuokralle ottaja on oltava täysi-ikäinen eli 18 vuoden ikäinen. 

- Vesijettejä ei luovuteta päihtyneelle henkilölle 

- Tutustuthan vesiliikenteen säännöstöön kuten mm. merimerkkeihin ja väistämisvelvollisuuksiin. 

- Pidäthän liivit päällä koko ajan vesillä liikkuessasi 

- Kuljettaja toimii meriliikennelain mukaisesti aluksen päällikkönä ja on sen mukaan täysimääräisesti 

vastuussa. 

- Pysäköidessä vesijetti on tuettava tukevasti siten, ettei vesijetti vaurioidu laituria vasten.  

- Vuokraajalla ei ole oikeutta vuokrata vesijettiä edelleen kolmannelle henkilölle.  

- Vesijetin vieminen Suomen rajojen ulkopuolelle ilman vuokraamon kirjallista lupaa on kielletty. 

- Vesijetillä ei saa osallistua kilpailuihin.  

- Vuokraajan on ilmoitettava heti vuokraamolle vesijettiä koskevasta vahingosta, viasta, siinä 

ilmenneestä virheestä tai varkaudesta.  

- Vuokraaja on velvollinen tekemään heti rikosilmoituksen varkaustapauksissa.  

VESIJETILLÄ MATALIKOISSA AJAMINEN TAI KONEEN TYHJÄKÄYTTÖ MATALASSA VEDESSÄ 
ON KIELLETTY. VESIKASVILLISUUDEN SEASSA (LUMPEET, KAISLAT, KIVET, HIEKKA YM.) 
AJAMINEN JA TYHJÄKÄYTTÖ ON KIELLETTY. 
 

Tässä vielä koottuna Porvoon kaupungin rajoitukset vesijeteille. Velvoitamme vuokraajat noudattamaan näitä 

ohjeita sillä uhalla, että keskeytämme vuokrauksen. Näissä tapauksissa vuokraajalla ei ole oikeutta 

vuokrasumman palautukseen. 

Näillä merialueilla vesiskoottereilla ajo on kielletty: 

- Luonnonsuojelulain nojalla rauhoitetuilla alueilla sekä valtakunnalliseen lintuvesien suojeluohjelmaan 

kuuluvilla alueilla 200 metriä leveällä rantavyöhykkeellä koko merialueella. Siirtyminen rannalta 200 metrin 

päähän avovesialueelle on kuitenkin sallittu. Tällöin on noudatettava nopeusrajoitusta 10 km/h. (HUOM! Tätä 

nopeusrajoitusta on noudatettava myös Byvikenin lahdella, jossa Elämyspoukama sijaitsee) 

- Porvoon kaupungin ulkoilualueilla ja uimarannoilla myös ajaminen alhaisella nopeudella ja maihin nousu on 

kielletty. Joillakin ulkoilualueilla vesiskootterilla saa kuitenkin nousta maihin venelaituriin. Tarkista tämä 

kyseisen ulkoilualueen säännöistä. 

- Vesiskootterilla ajaminen on kielletty yöaikaan klo 22–6. Liikkuminen alhaisella nopeudella, enintään 10 

km/h, on kuitenkin sallittu. 

 

Lisätietoja numerosta 040 164 9993 tai tapahtumat@elamyspoukama.fi 
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Ohjeet turvalliseen vesiskootteri ajoon. 

1. Muista aina pelastusliivi. Hyvin istuva ja tarpeeksi kantava pelastusliivi turvaa sinut. 

2. Tutustu alueeseen, maamerkkeihin ja turvallisuusohjeisiin ennen kuin lähdet ajamaan. 

3. Päihtyneenä ajo on meillä ehdottomasti kiellettyä. 

4. Vesiskootterissa ei ole jarruja, joten pidä aina turvallinen etäisyys muihin veneilijöihin ja 

ympäristöön. 

5. Kaikki vesistöissä olevat kivet ja karit eivät näy pinnalle, joten pysy turvallisilla vesillä. Väylällä 

liikkuminen on aina turvallista ja väylä on ainoa alue vesillä, jonka syväys ja merkintä on 

luotettava, muilla alueilla syväys ja merkinnät ovat viitteellisiä. 

6. Vesiskootteri ei käänny, jos et käytä kaasua. Kääntyessä ei tarvitse kiihdyttää mutta on 

tarpeen antaa ”vastakaasua”, jotta saat skootterin kääntymään. 

7. Kiinnitä aina hätäkatkaisin kuljettajan pelastusliiviin, jotta kone ei karkaa, jos kaatuisit 

koneelta. 

8. Vesiskootteri palautetaan aina tankattuna, tankki löytyy satulan alta ja polttoaineena 

käytetään 98E bensiiniä. Satula irtoaa nostamalla lukituksen satulan takaosassa ja vetämällä 

satulaa taaksepäin. 

9. Jos kaadut koneelta niin nousu takaisin tapahtuu aina koneen takaosasta. Jos kone on 

käynnissä, varo jettisuihkua. 

10. Kaatunut vesiskootteri käännetään aina vastapäivään painamalla sivusta, jolloin se kääntyy 

helposti oikein päin. 

11. Start ja stop nappi löytyy vasemman käden käsisijasta ja kaasu on oikean käden etupuolella. 

12. Muista käyttää maalaisjärkeä ja kunnioittaa muita veneilijöitä sekä luonnossa liikkujia. 

13. Tutustu paikallisiin säädöksiin koskien vesillä liikkumista ja seuraa yleisiä säädöksiä koskien 

merellä liikkumista. 

14. Kuljettaja toimii meriliikennelain mukaisesti aluksen päällikkönä ja on sen mukaan 

täysimääräisesti vastuussa. 

15. Hinnasto rikkoutuneista ja hävinneistä varaosista ja välineistä. 

 - Omavastuu rikkoutuneesta vesiskootterista 1.000 € 
- Vaurioitunut potkuri (impelleri) 600 € 
- Vaurioitunut turbiinin kulutusrengas 350 € 
- Puuttuvat tai rikkoutuneet pelastusvälineet (liivit) alk.150 € 
- Hukkunut tai rikkoutunut Avain/turvakytin 120 € 
- Muut pientarvikkeet (lepuuttajat, kiinnitysköydet, lukot, ym.) alk. 60 € 

 

 

 

 

 

 

 


