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Esi*ely
Tervetuloa Päijänteelle! Bellamerin henkilökunta on täällä auttamassa sinua. Toivotamme sinulle
mukavaa oleskelua, ja toivottavasti saatte mieleenpainuvia elämyksiä lomanne aikana. Tämä
käsikirja esittelee varusteemme, alueen ja mikä tärkeintä sinun asuntoveneesi.

Pysäköin0
Parkkipaikka sijaitsee lähellä satamaa. Pysäköinti maksaa 10 euroa päivässä. Voit joko ostaa
lipun Jyväs-parkin palvelukeskuksesta Väinönkatu 8, 40100 Jyväskylä. Palvelukeskus sijaitsee
lähellä Jyväskylän matkakeskusta. Toinen vaihtoehto on pysäköidä autosi pysäköintihalliin ja
maksaa pysäköinti, kun palaat takaisin matkalta. Pysäköintihallissa on automaatteja, jossa voit
maksaa pysäköintinne. Lähin pysäköintihalli sijaitsee Paviljongin alueella. Tarkista lähin
pysäköintihalli alla olevasta kartasta.

!

Matkalle lähtö
Kaikki muodollisuudet ja veneiden lastaaminen tapahtuu joka päivä klo 16.00 eteenpäin. Jos
saavut ennen 16.00 kysy henkilökunnaltamme onko veneenne jo valmiina. Aamu- ja iltapäivä on
varattu edellisten asiakkaidemme paluusees sekä veneiden valmistelemiseen seuraavia asiakkaita
varten.
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Jos jostain syystä saavut kello 16.00 jälkeen Ilmoitathan meidän henkilökunnallemme etukäteen
milloin saavut, jotta hän osaa olla paikalla oikeaan aikaan. Kapteenikurssi on tarjolla klo 18.00
asti. Jos saavut klo 18.00 jälkeen, joudumme perimään 100€ maksun ylimääräisen
kapteenikurssin järjestämisestä. Henkilökuntamme tavoittaa parhaiten soittamalla.
Matkapuhelinnumero on +358401646168. Jos sinulle tulee kysyttävää ennen lähtöä, voit soittaa
henkilökunnallemme tai lähettää sähköpostia osoitteeseen info@houseboat.fi.
Suosittelemme, että tyhjennätte matkalaukkunne ennen liikkeelle lähtöä. Matkalaukut voi laittaa
sänkyjen alla oleviin säilytyslaatikkoihin. Toivomme, että sänkyjen alle laitetaan vain pehmeä
kantisia matkalaukkuja, jotta sänkyjen vaurioilta vältyttäisiin. Jos matkalaukkunne eivät mahdu
sänkyjen säilytyslaatikoihin tai käytätte kovakantisia matkalaukkuja ja saavuitte autolla, niin
suosittelemme laittamaan matkalaukut autoihin. vuodepaikkaa. Näin sinulla on enemmän tilaa
asuntoveneellä ja sinun ei tarvitse siirtää matkalaukkuja koko ajan, kun ne ovat tielläsi.

Muodollisuudet ja lähtöselvitys
Kun olet saapunut satamaan, siirry asuntoveneiden luokse, jossa henkilökunnan jäsenemme
odottavat sinua. Aluksi käytte läpi tarvittavat paperit, jonka jälkeen käytte läpi asuntoveneen
kunnon yhdessä läpi. Muodollisuuksien läpikäymiseen menee aikaa noin 15 minuutista puoleen
tuntiin. Lisäpalvelut, jotka olet valinnut, tulee maksaa satamassa ennen liikkeelle lähtöä.
Henkilökuntamme mielellään auttaa sinua reitin valitsemisessa ja he kertovat tekijöistä, jotka
täytyy huomioida vesistöissä kulkiessaan. Jos etsit uusia aktiviteettejä lomallesi, kysy rohkeasti
suosituksia henkilökunnaltamme. Kun paperityöt on saatu tehtyä ja olette tarkistaneet
asuntoveneen kunnon, niin meidän henkilökuntamme jäsen näyttää teille kuinka asuntovenettä
käytetään. Kapteenikurssin jälkeen sinulla on aikaa varastoida tavarasi ennen kuin lähdette
satamasta. Jos olette kiinnostuneita lisäpalveluista, niin ilmoitattehan siitä henkilökunnallemme
etukäteen.

Tärkeät muodollisuudet:
• Vuokrasopimus
• Lista miehistön jäsenistä
• Tarkistuslista
• Vakuusmaksu
• Veneen käsittely – teoria ja käytäntö

Vaihtoehtoiset palvelut:
• Pysäköintipaikan varaaminen
• Liinavaatteiden ja pyyhkeiden vuokraaminen
• Polkupyörien vuokraaminen
• Kumi- ja moottoriveneiden vuokraaminen
• SUP- ja purjelautojen vuokraaminen
• Lisämaksun suorittaminen eläimistä
!
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• Ostoskoripalvelu

Johdatus asuntoveneen käy*öön
Kun meidän teknikko on valmis, hän kertoo teille moottorista ja veneen varusteista. Jos teille
tulee mitä tahansa kysyttävää kapteenikurssin aikana, kysykää rohkeasti lisäneuvoja.
Muista, että satamassa saattaa olla muitakin asiakkaita aloittamassa matkaansa samaan aikaan
kanssasi, joten olethan kärsivällinen ja odotat vuoroasi. Henkilökuntamme ei voi huolehtia
kaikista yhtä aikaa. Jos joudut odottamaan vuoroasi, käytä aikasi esimerkiksi tutustumalla
rauhassa veneeseesi ja tähän käsikirjaan sekä purkamalla tavarasi ja matkalaukkusi.

Suunni*ele matkasi hyvin
Jos olet valmis lähtemään matkallesi ja et ole varma, minne mennä, ottaa aika kysyäksesi
ehdotuksia työntekijältämme. Jokaisessa asuntoveneessä on myös järvikartat. Tutki karttaa
rauhassa, merkitse siihen kohteita, joissa haluatte vierailla, tarkista ohjeet ja järvimerkit
(pohjoinen, etelä, jne.) Päijänteellä on erittäin helppo navigoida, koska siinä on yksi pääkanava
pohjoiseen ja etelään.

Ostokset
Yksi Päijänteen suurista eduista on, että matkan varrella on kaksi isompaa kaupunkia.
Ensimmäinen niistä on Jyväskylä, josta matkasi alkaa ja toinen on Lahti, joka sijaitsee Päijänteen
eteläosassa. Jyväskylässä on yli 132 000 asukasta, joten siellä on kaikki palvelut, jota sen
kokoisesta kaupungista voi odottaa. Siellä sijaitsee mm. monta suurta ruokakauppaa. Jos haluat
tehdä kaikki ruokaostoksesi, kun saapuessasi, se on mahdollista tai voit poimia tarvittavat
tavarat, jotka olet saattanut unohtaa ottaa mukaan.

Ostoskoripalvelu
Halukkaille tarjoamme ostoskorin tärkeämmistä tavaroista valmiiksi asuntoveneelle saapuessasi.
Välitämme tilauksesi paikalliselle toimittajalle, joka käsittelee tilauksesi ja toimittaa sen sinulle
lähtöpaikkaan saapumispäivänäsi. Voit joko maksaa suoraan toimittajalle tai me voimme
laskuttaa palvelun sinulta. Otathan huomioon, että veloitamme palvelumaksun tilauksestasi.

Rentoutuminen
Vähentämällä aikaa asuntoveneen ohjaamisessa et ainoastaan säästä polttoainetta, vaan sinulla
jää enemmän aikaa nauttia ajastasi kalastaen, uiden, patikoiden, vieraillen lähellä olevissa
kohteissa tai rentoutuen kauniissa Päijänteen ympäristössä. Jos haluat enemmän toimintaa, voit
aina lisätä vuokratuotteita asuntoveneenne vuokraan. Varaa lisäaktiviteettejä soittamalla
numerosta +358401646168.
Tarjoamme asuntoveneiden lisäksi vuokralle monenlaisia vuokratuotteita. Tarjolla on melkein
mitä vain voisit toivoa. Rib-veneitä, kumiveneitä, kajakkeja ja vesiskootteri. Tarjoamme myös
sup-lautoja, purjelautoja, polkupyöriä ja muita tarvikkeita, joita tarvitset lomalla nauttimiseen.
Jos haluat varata jokin näistä vuokrattuotteista asuntovenevuokrauksen yhteydessä, tarjoamme
erikoishinnat asuntovene-asiakkaillemme. Soita meille numeroon +358401646168 ja kysy
lisätietoja.
!
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Vuokratuo*eet
Polkupyörät
Polkupyörä on erinomainen tapa tutustua Suomen vaihtelevaan ja kumpuilevaan maisemaan sekä
erilaisiin metsiin, kaupunkeihin ja kyliin. Niiden avulla voit siirtyä pois veden ääreltä tutkimaan
ympäröivää maaseutua. Niiden avulla on helppo tehdä ostoksia lähettyvillä olevissa pienissä
kylissä ja kaupungeissa.. Suomesta löytyy lukuisia pyöräreittejä, niin asfaltilta, maastosta,
virkistysalueilta kuin veden ääreltäkin. Vuokralle tarjoamme neljä erilaista pyörää. Muistathan
varata pyörän etukäteen, jotta se on odottamassa sinua saapuessasi. Polkupyöriä ei ole vakuutettu
varkauksien varalta, joten muistathan pitää niistä hyvää huolta.
• 7 vaihteinen pyörä
• Maastopyörä
• Off road sähköpyörä
• Fat bike

Veneet ja vesiskoo*eri
Vesiskootteri ja erilaiset veneet ovat erinomainen valinta matalille vesialueille ja niiden avulla on
helppo liikkua sellaisiinkin paikkoihin, joihin asuntoveneellä on mahdoton päästä. Ne ovat myös
hyvä tapa tutustua Suomen järviin, jokiin, saariin ja rantoihin.
Vesiskootterin ohjaaminen on yhtä helppoa kuin moottoripyörän ohjaaminen. Sinun tarvitsee
vain kääntää ohjaustangosta päästäksesi eteenpäin. Vesiskootteriin mahtuu yhdestä kolmeen
henkilöä. Tämä on täydellinen valinta, jos etsit vauhdin hurmaa. Vesiskootteri kiihtyy helposti,
jonka takia ohjauksessa täytyy olla erityisen varovainen ohjaukseen.
Kumiveneet ovat kevyt rakenteisia ja sopivat niin aloittelijasta ammattilaiselle. Rib- ja
alumiiniveneillä voit kokea vauhdinhurmaa tai tutustua Suomen monipuolisiin vesistöihin
rauhalliseen tahtiin. Veneet sopivat erinomaisesti myös kalastukseen. Veneen avulla on
mahdollista käydä vaivattomasti kaupassa tai hoitaa muita asioita, koska laituripaikka ei ole
välttämätön. Kyytiin mahtuu useampi henkilö.
• Vesiskootteri
• Kumiveneet moottorilla
• RIB-veneet
• Alumiiniveneet

Melominen ja purjeh0minen
Suomi tarjoaa SUP-lautailuun eli suppailuun, melomiseen ja purjelautailuun erinomaiset
olosuhteet kauniin luontonsa ja lukuisien järvien ansiosta. Kajakit ovat oiva tapa tutustua
Suomen kauniiseen luontoon ja liikkua lukuisilla erilaisilla vesistöillä. Kajakkien avulla on
helppo liikkua myös matalimmissa ja kapeammissa vesistöissä. Suomesta löytyy useita
kajakeille sopivia järvi- ja jokireittejä.
Stand Up Paddling eli seisten melominen on Hawaijilta alkunsa saanut surffauksen kantamuoto.
Suppailu on tehnyt maailmalla läpimurron melontaharrastajien keskuudessa ja on tällä hetkellä
suositumpaa kuin purjelautailu. Suppailu nostaa kuntoa sekä kehittää tasapainoa ja
kehonhallintaa. Suppailu sopii kaikille, jotka pitävät vesillä liikkumisesta.
!

!
8

Käsikirja | Bellamer Oy Suolahdentie 541 44330 Hytölä

Nauti Suomen vesistöistä ja kauniista kesästä kaikilla aisteillasi purjelautaa käyttäen. Anna
tuulen viedä ja siirry nopeasti paikasta toiseen. Purjelaudan avulla pääset myös matalampiin
vesistöihin. Purjelauta on hyvä tapa tutustua Suomen järviin, saariin sekä erilaisiin rantoihin.
Tämä pieni purjelauta sopii myös aloittelijoille.
• Kajakit
• SUP-laudat
• Purjelaudat

Lemmikit
Koirat ja muut lemmikkieläimet ovat tervetulleita asuntoveneillemme. Varmistathan, että eläin
on rokotettu ja tuothan mukanasi kaikki tarvittavat tarvikkeet lemmikkieläimellesi. Saapuessasi
sinun täytyy maksaa siivousmaksu ennakkoon lemmikeistäsi. Pidäthän huolen, että lemmikkisi ei
nuku vuoteilla ja sohvalla.

Loppusiivous
Paluupäivä asuntovene tulee palauttaa hyvässä ja puhtaassa kunnossa. Pyydämme teitä
huolehtimaan seuraavista asioista ennen asuntoveneen palautusta:
• Puhdistamaan astiat ja laittamaan ne takaisin paikoilleen
• Ota roskapussit mukaasi ja vie ne satamassa oleviin roska-astioihin
• Tyhjentämään ja järjestämään kaapit ja laatikostot
• Ottamaan vuodevaatteet pois
• Tyhjentämään septitankin
• Täyttämään vesi- ja polttoainesäiliön
Jos yllä olevia ohjeita ei ole noudatettu, joudumme perimään ylimääräisen siivousmaksun.

Maksuvaihtoehdot
Hyväksymme seuraavat maksutavat vakuusmaksun ja muiden lisäpalvelujen suorittamiseen
paikan päällä: Pankki-tai luottokortti (American Express, Euro/Mastercard, JCB, Visa ja
Maestro). Hyväksymme myös käteisen maksuvaihtoehdoksi. Turvallisuussyistä suosittelemme
kortilla maksamista. Pyydämme teiltä huomaavaisuutta asian suhteen.

Tarkistuslista ennen lähtöä
Ethän unohda:
• Matkustusdokumentteja: Passi ja viisumi kaikille miehistön jäsenille tarvittaessa.

Matkalaukku:
•
•
•
•

Sopivia vaatteita ja kenkiä
Aurinkovoidetta, lääkkeet jne.
Pelejä, kirjoja, matkaoppaita jne.
Latauskaapelit ja adapterit elektronisille laitteille (kannettava tietokone, iPod, iPad,
matkapuhelin jne.)

!
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• Tarvittavat tarvikkeet lemmikkieläimelle, jos otat sen mukaasi.
• Käteistä elintarvikkeiden maksamiseen matkan varrella. Useimmat kaupat hyväksyvät
myös kortin maksuvälineenä.
• Liinavaatteet ja pyyhkeet. Voit myös vuokrata ne meiltä.

Kuinka saavun paikalle?
Autolla:
• Ohjeet kuinka saapua perille löytyvät tämän käsikirjan lopusta.
Lentäen/bussilla/junalla:
• Onko liput tulostettuja ja pakattuna?
• Oletko organisoinut kuljetuksen lentokentältä lähtösatamaan?

Asuntoveneen palautus
Upean Päijänne loman jälkeen asuntovene palautetaan Jyväskylän satamaan. Asuntovene täytyy
olla palautettuna kello 11.00 mennessä. Kunnioitathan asuntoveneen palautusaikaa, koska
seuraavat asiakkaat saapuvat saman päivän aikana.
Jotta asuntoveneen voi palauttaa, se on täytynyt puhdistaa yhtä hyvin kuin puhdistaisit oman
kodin, viethän mukanasi roskat ja henkilökohtaiset tavarasi. Muistathan puhdistaa
asuntoveneestä sisätilojen lisäksi myös ulkotilat. Jos asuntovene palautetaan likaisena tai tiskit
ovat tiskaamatta, joudumme veloittamaan asiakkaalta ylimääräisen siivousmaksun. Ei maksa,
asuntoveneisiin, jotka palautetaan likainen tai pesemätön ruokia. Ota yhteyttä
yhteyshenkilöömme erityisjärjestelyihin liittyen. Hänet tavoittaa numeroista +358401646168.

Veneen palautuksen muodollisuudet
• Palauta asuntovene hyvässä kunnossa (tarkista loppusiivous kohta)
• Tuo kaikki roskat mukanasi laiturille ja hävitä ne asianmukaisesti. Älä koskaan heitä
roskia tai elintarvikkeita veteen. Tällä tavalla järvi saadaan pidettyä kauniina myös
seuraaville asiakkaille ja sinun tuleville vierailuillesi.
• Palauta vuokraamasi ja lainaamasi varusteet (polkupyörät, SUP-laudat jne.)
• Vakuusmaksu palautetaan, kun olemme tarkistaneet asuntoveneen ja varusteiden kunnon
henkilökuntamme kanssa.
• Muistutamme, että olet vastuussa veneeseen ja sen varusteisiin syntyneistä vahingoista
tai onnettomuuksista.
• Ajattelethan seuraavia asiakkaita ilmoittamalla henkilökunnan jäsenille mahdollisista
ongelmista, joita sinulla on ollut.

Myöhäinen palautus
Myöhäisen palautuksesta saatetaan periä lisämaksu satamassa.

Asuntoveneen hylkääminen
Jos asuntovene hylätään, perimme maksun veneen hinaamisesta takaisin satamaan, kulutetun
polttoaineen hinnan ja siivousmaksun.

!
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Toiminnot
Kapteenikurssin aikana opastamme sinulle asuntoveneen käytön ja tarkistamme kaikki
asuntoveneen toimintaohjeet kanssasi. Et tarvitse aikaisempia veneilytaitoja ohjataksesi
asuntovenettä, ainut asia mikä sinun täytyy huomioida, on asuntoveneen koko ja moottorit sekä
veneilyn perussäännöt ja muiden huomioon ottaminen. Kapteenikurssi kestää 45 minuutista
tuntiin. Suosittelemme, että luet tämän ohjekirjan läpi ja kysyt henkilökunnaltamme lisäohjeita,
jos kysymyksiä tulee mieleen. Käsikirja auttaa sinua perehtymään asuntoveneesi toiminnallisiin
käytäntöihin.
Tämä käsikirja antaa sinulle perustietoja asuntoveneesi toiminnasta, mukavuuksista,
varusteluettelosta, laituriin kiinnittymisestä ja yleisesti hyödyllistä tietoa.
Asuntoveneesi on kotisi lomasi aikana. Toivomme, että voit nauttia ja rentoutua lomasi matkasi
aikana kuten omassa kodissasi.

Lastaaminen
Asettelettehan tavaranne ja tarvikkeenne huolellisesti veneeseen. Ylimääräinen paino etukannella
painaa keulan alemmaksi, joka voi aiheuttaa vesiroiskeiden tulemisen etukannelle, jos kohtaat
aaltoja tai vesi on aallokkoista. Yritä jakaa paino tasaisesti eteen ja taakse sekä puolelta toiselle.
Sijoitathan raskaimmat tavarat veneen perään.

Turvallisuus veneessä
Asuntoveneemme on asianmukaisesti rekisteröityjä viranomaisten taholta ja niissä on myös
vakuutukset. Ne täyttävät kaikki laissa vaaditut turvallisuusvaatimukset.
Sinun tulee myös aktiivisesti huolehtia turvallisuudesta asuntoveneellä ja sen miehistön
keskuudessa:
• Pidäthän varmuuden vuoksi lapset ja eläimet sisätiloissa sulkuihin mennessä ja
kiinnittäytymisen yhteydessä.
• Käytäthän sopivia kenkiä. Jos laituri on tehty puusta, sinne ei pidä mennä paljain jaloin.
• Säilytä järjestys veneellä.
• Huolehdi köysistä keräämällä ne rullalle jokaisen käytön jälkeen, jotta liikkumatilaa jää
enemmän.
• Varo kun hypätessäsi pois veneestä.
• Kerro miehistön jäsenille ettei heidän pitäisi kiertää kiinnitysköyttä ranteiden ja nilkkojen
ympärille eikä yrittää pysäyttää asuntovenettä jalkaa apuna käyttäen.
• Ethän pidä venekoukkua vartalosi edessä.
Huomio!
Liikkuessasi kansilla muistathan pitää toisella kädellä kiinni asuntoveneen kaiteista ja pidä
toinen käsi vapaasti käytettävissä.

!
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Turvallisuusvälineiden lue*elo
Jauhesammu0n
Jokaisessa asuntoveneessämme on jauhesammuttimet. Kysythän kapteenikurssin aikana missä
jauhesammuttimet sijaitsevat. Jos sinun täytyy käyttämään niitä lomasi aikana, ilmoitathan siitä
henkilökunnallemme veneen palautuksen yhteydessä.

Ankkurit
Jokaisessa asuntoveneessämme on myös ankkurit, jotka ovat sinun turvallisuutesi apuvälineinä
vian sattuessa tai jos olet ohjannut venettä väärin padon lähettyvillä. Ennen kuin lasket ankkurin,
huolehdi että köysi tai ketju on suorana. Anna ketjun tai köyden purkautua täysin. Ketjua tai
köyttä vapautetaan kolme kertaa oman syvyyden verran. Ethän käytä ankkureita kanavoissa.

Pelastusrengas ja -liivit
Asuntoveneemme toimitetaan pelastusrenkaan kanssa. Jokaisessa asuntoveneessämme on
aikuisten pelastusliivejä. Jos haluat pienemmät pelastusliivit mukana oleville lapsille, pyydä
pelastusliivejä toimistostamme saapuessanne. Jokaisen alle 13 vuotiaan tulisi käyttää
pelastusliivejä asuntoveneellä ollessaan. Jos poliisi pysäyttävät sinut ja veneessä ei ole
pelastusliivejä, voidaan sinua rangaista sakolla. Pienet lapset täytyisi saattaa veneeseen ja
veneestä pois joka kerta.

Vahingon sa*uessa
Jos olet joutunut onnettomuuteen, olethan välittömästi yhteydessä henkilökuntaamme. Jos
miehistön jäsen on loukkaantunut, ilmoitus täytyy tehdä yleiseen hätänumeroon soittamalla
numeroon 112. Henkilökuntamme tai hätäkeskuksen työntekijä antaa lisäohjeita. Jos veneessä on
vaurio ja et pysty jatkamaan matkaasi, henkilökuntamme jäsen tulee auttamaan sinua.

Vian sa*uessa
Valitettavasti joskus sattuu vikoja. Joskus ongelma on moottorissa, kyseessä on sähkövika tai
vika on lämmityksessä.
Vian sattuessa soita henkilökunnallemme välittömästi (puhelinnumero löytyy ohjekirjan
lopusta). Jos jostain syystä puheluusi vastaa vastaaja, jätäthän viestin tai lähetät hänelle
tekstiviestin.
Kun soitat henkilökunnallemme, muista antaa seuraavat tiedot:
• Nimesi ja veneen nimen
• Tarkan sijainnin missä olet (sijainnin voit tarkistaa karttaplotterista)
• Kertoa mikä on vikana (omien havaintojesi mukaisesti)
• Puhelinnumeron, josta henkilökuntamme sinut tavoittaa

!
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Otamme puhelinnumerosi ylös vuokrasopimukseen, jotta voimme tavoittaa sinut tarvittaessa. Jos
henkilökuntamme jäsen ei voi auttaa sinua puhelimessa teknikkomme tulee mahdollisimman
pian paikalle. Älä yritä korjata ongelmaa itse ellei henkilökuntamme jäsen erikseen pyydä.
Joissakin tapauksissa voit yrittää korjata ongelman itse. Ethän epäröi soittamista henkilökunnan
jäsenellemme ja kysy rohkeasti lisäneuvoja. Jotkut ongelmat voidaan ratkaista
puhelinkeskustelun aikana.
Jos vika ei estä sinulta matkan jatkamista, autamme sinua myöhemmin.

Jos on ongelmia moo*orin kanssa:
• Tarkista, että sinulla on polttoainetta jäljellä
• Sammuta moottori ja anna sen jäähtyä. Jonkin ajan kuluttua yritä käynnistää moottoria
uudestaan.

Ongelmat propellissa:
Vesistöillä saattaa aina olla ongelmia potkurin kanssa. Tarkista, onko muovipussi, kumiveneen
köysi tai jokin jäte jäänyt kiinni potkuriin. Jos potkuri on osunut hiekkaan tai roskiin, sammuta
moottori ja tarkista potkuri. Jos se on taipunut tai vahingoittunut, soita meille ja me autamme
sinua. Jos asuntovenettä ajaa taittuneella tai rikkinäisellä potkurilla voi vika aiheuttaa
lisävahinkoa ohjausyksikössä.
Propelliin on helppo päästä käsiksi.
• Sammuta moottori, kytke päävirtakytkimestä virrat pois ja ota avain pois.
• Nosta moottori. Moottorin alla on nappi, jota painamalla moottori nousee.
• Kun moottori on nostettu, yritä ottaa pois kaikki, mitä on jäänyt propelliin kiinni.
• Laske moottori. Kun käynnistät moottorin uudelleen, tarkista että propelli toimii
normaalisti.

Ongelmia veden ja vessan kanssa
• Tarkista, ettei sinulta ole vesi loppunut.
• Tarkista, ettei septitankki ole täysi.

Perussäännöt
Joissa, kanavissa ja järvissä on helppo liikkua. Tärkeintä on muistaa käyttää tervettä järkeä.
Tarkista käsikirjan lopussa oleva kuva. Kuvassa on tärkeimmät viitat, jotka sinun täytyy tietää.
Kunnioitathan näitä viittoja.
Suosittelemme sinua ohjaamaan asuntovenettä vain päivävalon ja hyvän näkyvyyden aikana.
Veneily on kiellettyä silloin, kun olosuhteiden takia, et näe reittiä selvästi. Voimakkaan tuulen
aikana emme suosittele laituriin kiinnittymistä.
Jos muita veneitä ei ole ympärillä, voit ajaa vesireitin keskellä, mutta kun lähestyt toista venettä
pysy oikean käden puolella. Muista tarkistaa koko ajan, ettei takanasi tule toista venettä.
!
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Kunnioitathan asetettuja nopeusrajoituksia. Viitat näyttävät sinulle alueen nopeusrajoituksen.
Kaupalliset alukset (risteilyalukset matkustajien kanssa) ovat aina ensisijaisessa asemassa
vuokraveneisiin nähden.
Pidäthän huolen, ettet mene liian lähellä purje- tai soutuvenettä, koska niitä ei yleensä ole yhtä
helppo käsitellä kuin asuntovenettä.
Asuntoveneet liikkuvat aina oikean käden puolella. Jos olet risteävässä kohdassa, etusija on
oikealta tulevalla.
Ethän koskaan katkaise venereittiä edestä, vaan kierrä aina takaapäin.
Jos kalastajat hidastavat vauhtia, pysy poissa heidän linjoiltaan.
Ole varovainen matalien siltojen kanssa. Ne voivat aina aiheuttaa onnettomuuden tai vamman.
Pidäthän aina mielessä asuntoveneenne korkeuden ja lisää siihen turvaväliä 20 cm.

Moo*orien käynnistys ja asuntoveneen ohjaus
Varmista, että ohjausyksikkö on alhaalla ja lukittuna. Tarkista onko asuntoveneen moottorien
takana uimareita tai muita veneitä ennen moottorien käynnistämistä. Pyydä miehistöä
tarkkailemaan veneen perässä ennen kun laitat vaihteen tai pakin päälle.
Etene hitaasti herättely nopeudella (tyhjäkäyntiasento sinun kaasussasi) satama-alueilla, muiden
veneiden ympärillä tai kapeissa kanavissa. Asuntovene edellyttää isoa aluetta pysähtyäkseen
kokonsa vuoksi. Peruutusvaihde on sen ainut jarru.
Kun olet päässyt aukealle vesialueelle, totuttele asuntoveneeseesi. Tee joitakin käännöksiä kokeile pysähtymismatkoja, sitten nosta nopeus ajovauhtiin ja ota kurssi järvelle.
Meidän asuntoveneisämme on moottorit ja generaattori, jotka toimivat vain polttoaineella.
Moottorit ja generaattorit ovat hyvin huollettuja, mutta joskus niihin tulee vikoja.
Jos asuntovenettä kuljettaa tuuli tai virta ja sinusta tuntuu, että menetät asuntoveneen hallinnan,
älä pelkää kaasun käyttöä ja ota tilanne takaisin hallintaasi.

Järvien ja aukean vesialueen yli*äminen
• Kun aloitat matkasi ja saavut aukealle vesialueelle, pysythän venereiteillä, jotka näkyvät
kartassasi ja kierrät merimerkit oikealta puolelta, kun niitä tulee vastaan. Voit tarkistaa
merimerkit tämän käsikirjan lopusta.
• Pidäthän huolen, että sääolosuhteet ovat tarpeeksi hyvät, kun menet aukealle vesialueelle.
• Jos tuuli on voimakasta ja/tai aallot korkeat, älä yritä aukealle vesialueelle menemistä.
• Käytäthän pelastusliivejä aukealla vesialueelle; jos putoat veneestä, seuraamukset voivat
olla kohtalokkaita.
• Jos ankkuroidut yöksi järvelle, käytäthän ankkurivaloja.
• Ethän aja asuntoveneellä yöaikaan.

Liikkeelle lähtö
!
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Ensiksi käynnistä moottori. Sen jälkeen irrota muut köydet paitsi jätä etuköysi vielä kiinni.
Käännä ohjauspyörää laiturista poispäin ja hitaasti aloita peruuttamaan. Huomaat kuinka veneen
perä irtoaa laiturista. Kun veneen perä on hieman irronnut laiturista, avaa etuköysi ja pyydä
miehistön jäsentä hyppäämään kyytiin. Jatka laiturista poistumista perä edellä. Kun vene on
irronnut laiturista, laita vaihdekeppi vapaalle hetkeksi, jonka jälkeen siirrä se hitaasti
etuasentoon. Ethän unohda laittaa venekoukkua takaisin paikoilleen ennen lähtöä, jos olet
käyttänyt niitä. Muistathan pitää hyvää huolta kiinnitysköysistä. Pidä ne kiinnitettyinä kaiteisiin
ja hyvässä järjestyksessä. Jos köysi tippuu järveen ja kietoutuu propellin ympärille, aiheuttaa se
luultavammin moottorin hajoamisen.

Kapean rei0n risteys
Jos muut veneet ovat kauempana kuin sinä kapeaa reittiä, sinä menet ensiksi. Jos muut veneet
ovat lähempänä kapeaa reittiä kuin sinä, annat heille oikeuden mennä ensiksi.

Ympärikääntyminen pienessä 0lassa
Joskus jopa kokeneelle kipparille pienessä tilassa kääntyminen voi näyttää vaikealta. Mutta älä
huoli, se on helpompaa miltä se näyttää, sinun täytyy vain:
Ensiksi kääntää ruori täysin vasemmalle ja alkaa peruuttaa. Sitten käännä ruori täysin
vastakkaiseen suuntaan ja laita vaihde eteenpäin asentoon. Toista näitä kahta toimenpidettä,
kunnes olet kääntynyt täysin. Jos haluat kääntyä toisinpäin, käännä ruori ensiksi täysin oikealle
ja aloita peruuttaminen. Sen jälkeen jatka kuten yläpuolella juuri mainittiin.

Veneen jarru*aminen ja pysäy*äminen
Hidastaaksesi ja pysäyttääksesi veneen, käytä pakkia. Sinun täytyy aina pitää huoli nopeudestasi.
Sinun täytyy laittaa pakki päälle ja lisätä peruutusnopeutta ripeästi sekä suhteuttaa nopeutesi
jarrutusmatkaan. Ethän unohda pitää vaihdekeppiä vapaalla muutaman sekunnin ajan,
vaihtaessasi vaihdekeppiä etuasennosta peruutukselle välttääksesi vaihdelaatikon hajoamisen.
Kun olet hidastanut/pysähtynyt, palauta vaihdekeppi vapaalle. Muistathan, että vene reagoi
ohjaamiseen pienellä viiveellä.

U-käännös
Kun teet terävän käännöksen tai u-käännöksen, käännä ohjauspyörä ensiksi siihen asentoon
mihin olet kääntymässä ja sen jälkeen laita vaihde päälle. Kun olet liikkunut eteenpäin, laita
vaihde vapaalle ja käännä ohjauspyörää nopeasti vastakkaiseen suuntaan. Vaihda vaihde pakille.
Toista toimenpiteitä kunnes käännös on tehty. Asuntovene ohjautuu pakista ja etuasento työntää
asuntoveneen haluttuun suuntaan. Pakki vetää asuntoveneen haluttuun suuntaan. Asuntovene on
varusteltu hydraulisella ohjauksella ja kestää noin viisi käännöstä kääntää vene vasemmalta
oikealle. Jos teet käännöksen lähellä estettä, pyydä miehistön jäsentä menemään veneen perään
ja toista miehistön jäsentä menemään keulaan antamaan sinulle neuvoja.
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Rantautuminen ja laituriin kiinni*yminen asuntoveneellä
Rantautuaksesi kunnolla seuraa näitä toimenpiteitä:
Tee kaikki erittäin hitaasti. Muistathan, että asuntoveneessä ei ole jarrupoljinta ja veneellä kestää
hieman aikaa vastatakseen ohjaukseen. Valitse paikka, joka suojaa tuulelta ja aalloilta ja jossa ei
ole teräviä kiviä vaurioittamassa veneen pohjaa. Veden korkeuden perässä tulisi olla niin korkea,
ettei propelli pääse vaurioitumaan. Tee testiajo riittävällä etäisyydellä rannasta, jotta voit
tarkistaa oikean syvyyden ja rannan kunnon.
Kun olet valinnut rantasi, lähesty rantaa hitaalla vauhdilla. Pyydä miehistön jäsentä menemään
keulaan köysien luokse venekoukku kädessä, varmistaakseen veneen, kun keula osuu rantaan.
Ethän yritä ottaa rantaa vastaan jalalla tai kädellä.
Kun keula on koskettanut rantaa, jätä moottori tyhjäkäynnille etuasennossa. Tämä pitää veneen
rannassa, sen aikaa kun miehistön jäsen kiinnittää köyden. Jos tuulahdus tai aalto työntää venettä
sivusuunnassa, käytä enemmän kaasua suoristaaksesi veneen, kunnes voit kiinnittää sen.
Miehistön täytyisi nyt kiinnittää kaksi keulaköyttä tolppiin 45 asteen kulmaan veneen keulasta
katsottuna. Pidäthän huolen, että köydet on kiinnitetty kunnolla tolppien ympärille ja sido köydet
niin lähelle maata kuin mahdollista, jotta tolpat eivät irtoa maasta. Kun olet kiinnittänyt veneen,
laita moottori pois päältä, kytke virrat pois ja ota avaimet irti virtalukosta. Näin varmistat, ettei
avaimet murru ja katkea virtalukkoon sekä virrat eivät jää yön yli päälle.
Huomio: Vaihdekepin siirtäminen moottorin ollessa pois päältä voi aiheuttaa vaurioita. Ethän
anna lapsille lupaa leikkiä, että he ohjaavat venettä.
Jos ohjauksesi ei mennyt täysin oikein, niin pysy rauhallisena ja yritä uudelleen. Muista ottaa
aikaa rantautumisen tekemiseen.
Jos olet epävarma kuinka rantautua, ankkuroithan asuntoveneesi rannan lähettyville ja käytät
kumivenettä rantautumiseen.

Laituriin kiinni*yminen
Helpoin tapa kiinnittyä laituriin on lähestyä laituria hitaasti. Pidäthän huolen, että sinulla on
miehistön jäsen veneen keulassa ja perässä valmiina köysien kanssa. Ohjaa keula hitaasti kohti
laituria. Pyydä miehistön jäsentä, joka on keulassa, hyppäämään pois veneestä ja kiinnittämään
etuköyden laituriin. Sen jälkeen käännä ohjauspyörä täysin kohti laituria ja laita pakki päälle.
Näin veneen perä alkaa liikkumaan kohti laituria. Kun vene on kiinni laiturissa, miehistön jäsen
perässä voi astua ulos veneestä ja kiinnittää takaköyden laituriin.

Kiinnisitominen
Matkan varrella on paljon satamia ja venelaitureita. Suurimmassa osassa niistä on vieraslaiturit.
Joissakin satamissa saatat joutua maksamaan pienen maksun vieraslaiturin käytöstä. Maksu
kattaa veden ja sähkön käytön. Huolehdithan, että vene on kiinnitetty kunnolla laituriin
varsinkin, jos yövyt laiturissa. Muistathan, ettet ole sitoutunut satamiin kiinnittymiseen.
Yleiset sitomisen säännöt:
• Sitoaksesi asuntoveneen hyvin, kiinnitä perä ensiksi kunnolla ja korjaa sen jälkeen
etuköysi.
!
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• Ethän jätä köysiä levälleen kulkuväylille, laiturille, jotta kävelijät ja pyöräilijät eivät
loukkaa itseään.
• Huomioithan veneen sitomisessa, että veneeseen on helppo päästä takaisin.

Ankkuroituminen
Ankkurin tiputtaminen
• Arvioi syvyys
• Pysäytä vene, niin että keula on tuulensuuntaan
• Laita moottori tyhjäkäynnille
• Vapauta ankkuri napista, kunnes se koskee pohjaa. Jos ankkurissa on lukko, irrota se
ensin.
Ankkurin nostaminen
• Käynnistä moottori
• Vedä ankkuri takaisin ylös painamalla napista
• Lähde ankkuroitumispaikalta hitaasti

Rannalta lähteminen:
Tarkista aina uimarit. Pyydä joku ohjauspyörän luokse ja pidä moottori käynnissä. Pidä
vaihdekeppi etuasennossa sillä aikaa, kun miehistösi jäsenet irrottavat köydet keulasta. Kiinnitä
kaikki köydet ja välineet kunnolle veneessä. Laita vaihdekeppi pakille. Jotta vene irtautuu
rannasta, saattaa perää joutua keikuttamaan puolelta toiselle.
Huomio: Aina peruuta venettä ainakin viiden venemitan verran rannasta ennen kuin vaihdat
vaihteen etuasentoon. Jos olet liian lähellä rantaa, kun vaihdat suuntaa, saattaa perä kääntyä
rantaan ja vaurioittaa propellin.

Vaarat vesillä
Tarkkaile vesistöissä aina tukkeja ja kiviä. Jos näyttää siltä, että törmäystä ei voida estää, laita
vaihdekeppi tyhjäkäyntiasentoon, pysäytä moottori ja nosta moottori ylös, jotta propelli ei
vaurioituisi ja ohita vaara rannanpuolelta.

Sulut
Tarvitset hyvää tiimityötä suluissa alusta lähtien. Sulun vartija ei ole paikalla auttamassa sinua
kiinnittämään venettäsi sulkuun. Jos vartija auttaa sinua, se on vain ystävällisyyden osoitus.
Sulusta läpimeneminen kestää noin 15-20 minuuttia.
• Yritä välttää sulusta läpimenemistä juuri ennen sulkeutumisaikaa. Sulun ulkopuolella on
kyltti, jossa kerrotaan aukioloajat. Saavu ainakin puolituntia ennen sulkemisaikaa.
Joissakin suluissa sinua pyydetään pitämään moottori käynnissä, jotta hätätilanteissa
pystys reagoimaan nopeasti. Jotkut saattavat pyytää sinua sammuttamaan moottorin.
• Sulkuun mahtuu useampi vene yhtä aikaa. Joskus kestää jonkun aikaa, jotta kaikki veneet
saadaan järjestettyä sulkuun, mutta tällä tavalla säästetään vettä.

!
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Tärkeät säännöt
• Käynnistä moottori, kun menet sulkuun. Jos propelli ei ole käynnissä, sinulla ei ole
kontrollia veneeseen.
• Älä ikinä hyppää asuntoveneen katolta sulun reunalle. Tämä ei ole ainoastaan vaarallista
sinulle, vaan se voi myös vaurioittaa venettä.
• Älä kierrä köyttä kätesi tai ranteesi ympärille.
• Älä käytä kättä tai jalkaa työntääksesi venettä. Voit satuttaa itsesi pahasti; sen sijaan käytä
venekoukkua.

AutomaaJset sulut ilman sulun var0jaa
• Nämä ovat keskikokoisia sulkuja, joita löytää kanavista, jossa on vähän kaupallista
liikennettä.
• Suluissa on ohjeet ja viitat kuinka sulkua käytetään.
• Yleensä suluissa on köysi, jota vetämällä ilmoitetaan veneen saapumisesta paikalle.

Sulun lähestyminen
Jos portit ovat kiinni, kun saavut, pysähdy noin 100 metrin päähän sulusta ja kiinnitä vene.
Sulussa on joko sillä hetkellä muita tai se on asetettu toisesta suunnasta tuleville. Jos haluat
tutkia tilanteen, voit lähettää miehistösi jäsenen jalan sululle tarkistamaan tilanteen. Sinun täytyy
odottaa kunnes sulku on valmis ja sitten ohjata vene kohti sulkua tai jos toinen vene on tulossa
ulos, odottaa kunnes se on mennyt ohitsesi ennen kuin menet sulkuun sisään. Seuraa ohjeita,
jotka sulussa annetaan. Valomerkki muuttuu vihreäksi, kun voit mennä sulkuun sisään.

Sulussa liikkuminen ylös
• Mene sulkuun sisään hitaasti. Pyydä miehistön jäseniä menemään keulaan ja perään
valmiiksi.
• Kun olet sulussa sisällä, pysäytä vene laittamalla vaihdekeppi pakille. Sen jälkeen pyydä
perässä olevaa henkilöä ottamaan kiinni sulussa roikkuvasta köydestä.
• Kun miehistön jäsen on saanut takaköydestä kiinni, pyydä häntä antamaan äänimerkki,
jonka jälkeen keulassa oleva henkilö ottaa sulussa roikkuvasta köydestä kiinni.
• Tämän jälkeen ylhäällä olevat portit aukeavat. Miehistön jäsenten tulisi pitää köysistä
tiukasti kiinni veden noustessa, jotta vene pysyy lähellä sulun seinää.
• Kun veden taso sulun sisällä täsmää sulun ulkopuolella olevan veden kanssa, ylhäällä
olevat portit aukeavat.
• Tämän jälkeen päästä irti köysistä ja irrota vene sulun seinästä venekoukkua käyttäen.
Pyydä miehistön jäsentä hitaasti ajamaan ulos sulusta.

Sulussa liikkuminen alas
• Mene sulkuun sisään hitaasti. Kun olet sulussa sisällä, pysäytä vene pakkia käyttämällä.
Kiinnittäydy sulun seinään keula edellä ja sitten perä. Älä kiinnitä köysiä.
• Ota kiinni köysistä ja anna niille tarpeeksi löysää laskeutuaksesi noin 2,5 metriä, joskus
jopa enemmän.
• Pidäthän huolen, ettei vene liiku liian lähelle yläportteja, jottein peräsin ja propelli jää
kiinni portin kynnykseen.
• Tämän jälkeen sulun alaportti aukeaa. Sillä aikaa kun vesi poistuu sulusta, pidä köydet
kireällä antaen niiden liikkua vähän kerrallaan samalla, kun vene menee alas.
!
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• Kun veden taso on tasaantunut, miehistön jäsen asuntoveneellä irrottaa kiinnitysköydet.
• Työnnä vene irti sulun seinästä, aja pois hitaasti, kun portit ovat täysin auki.
Huomio! Köysienne tulee aina olla vapaina ja niiden täytyy liukua vapaasti. Jos ei, vene
saattaa vahingoittua.

Sulusta lähteminen
Ennen sulusta lähtemistä odota, kunnes portit ovat täysin auki ja sitten aja ulos suoraan
eteenpäin. Aja keskellä kanavaa välttääksesi seiniin osumisen. Varmista, että lepuuttajat ovat
paikoillaan ja käytä venekoukkua tarvittaessa.

Myrskyt
Onneksi useimmat myrskyt eivät kestä kauaa. Myrskyt ovat yleensä pieniä paikallisia myrskyjä,
jotka liikkuvat hyvin nopeasti alueen läpi. Myrskyn aikana liiku hitaasti tuulessa kohti suojaisaa
aluetta käyttäen sen verran kaasua, mitä veneen ohjaamiseen tarvitaan. Sido vene turvallisesti ja
odota myrskyn laantumista. Pysy rauhallisena ja ota meihin yhteyttä, jos tarvitset neuvoa. Jos
olette todellisissa ongelmissa, soittakaa hätänumeroon 112. Pysy kaukana kivikkoisista rannoista
myrskyjen aikana välttääksesi asuntoveneen vaurioitumisen. Voimakkaan tuulen tai myrskyn
aikana älä yritä laituriin kiinnittymistä. Odota suojaisessa paikassa kunnes tuuli on rauhoittunut
ja yritä laituriin kiinnittymistä myöhemmin. Katsele pilviä ja seuraa sääennustetta radiosta
tasatunnein. Käytä omaa harkintakykyysi. Myrskyt voivat tulla nopeasti, jonka takia olisi
järkevää siirtää asuntovene suojaiseen paikkaan rannan lähettyvillä. Muista lastata niin paljon
painoa veneen perään kuin mahdollista, jotta keulaan tulisi vähemmän vettä.

Viitat

!
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Asuntoveneen pol*oaineen kulutus ja vauh0
Lähtiessäsi liikkeelle polttoainesäiliösi on täynnä. Useimmat asuntoveneet kulkevat noin 8-10
km/h. Tämä vaihtelee kuormituksen, tuulen ja sääolosuhteiden mukaan. Pidäthän huolen
paljonko suunnilleen olet kuluttanut polttoainetta ja paljonko sinulla on vielä matkaa jäljellä,
jotta polttoainesäiliösi ei pääse tyhjenemään kokonaan.
Asuntoveneen moottorit kuluttavat noin 6-10 litraa tunnissa. Kulutus riippuu ajotyylistäsi ja
sääolosuhteista. Jäljellä olevan polttoaineen määrän voi tarkistaa mittareista. Kun polttoaine on
vähissä, täytäthän polttoainesäiliön seuraavalla huoltoasemalla. Huoltoasemat sijaitsevat
Jyväskylän, Laukaan, Korpilahden ja Noukanniemen satamissa sekä Säynätsalon SEOlla.
Veneisiimme sopii vain E98 polttoaine. Näin voit varmistaa, ettei polttoaineesi pääse loppumaan.
Muistathan palauttaa asuntoveneesi täydellä polttoainesäiliöllä.

Vesi- ja sep0tankki, kaasun ja akun taso
Matkan aikana varmista, ettei sinulta lopu vesi ja septitankkisi ei ole täysi. Voit tarkistaa
paljonko sinulla on vettä jäljellä ja tilaa septitankissa mittareista. Jos vetesi on vähissä tai
septitankkisi täynnä pysähdy lähimpään satamaan täyttämään vesisäiliösi tai tyhjentämään
septitankkisi. Jotta vessasi ei tukkiutuisi ja septitankkisi ei täyttyisi liian nopeasti, vältäthän
liiallisen vessapaperin käyttöä. Jos tarvitset apua, ota rohkeasti meihin yhteyttä ja me autamme
sinua matkasi aikana. Muistathan palauttaa asuntoveneesi tyhjällä septitankilla.
Käytämme asuntoveneissämme komposiittikaasupulloja. Ollaksesi varma kaasun määrästä,
tarkista kaasun määrä pullosta. Jos jostain syystä kaasusi pääsee loppumaan, täytäthän
kaasupullon lähimmällä huoltoasemalla.
Kaikissa asuntoveneissämme on akut moottorin käynnistykseen, sähkön tuottamiseen
valaistukselle ja muille sähkölaitteille. Asuntoveneemme käyttävät aurinkoenergiaa.
Asuntoveneessä on mittari, josta voit tarkkailla akkutason määrää. Jos jostain syystä akkuvirta
on vähissä, käynnistä generaattori. Aurinkoenergian pitäisi riittää sinulle ja aurinkoisena päivänä
akut lataantuvat nopeasti. Huomioithan, että akut eivät kestä kauaa, jos käytät useampaa
sähkölaitetta yhtä aikaa. Suosittelemme käyttämään vain yhtä sähkölaitetta kerralla. Jos et
tarvitse valoja tai muita sähkölaitteita, laitathan ne pois päältä käytön jälkeen. Jos olet
käynnistänyt generaattorin, sammutathan sen heti kun akut ovat taas täynnä. Sähkölaitteet tulee
sammuttaa käytön jälkeen.

Jääkaappi
Asuntoveneissämme on jääkaappi. Jotta sisälämpötila ei nouse, vältäthän lämpimien tuotteiden
laittamista jääkaappiin. Jos sisälämpötila pääsee nousemaan, saattaa kestää 24 tuntia, ennen kuin
lämpötila on laskenut takaisin oikeaan lämpötilaan. Muistathan, että mitä enemmän tuotteita
jääkaapissa on, sitä viileämpänä se pysyy. Lisäksi mitä useammin avaat jääkaapin ovea, sitä
lämpimämmäksi jääkaapin sisälämpötila nousee.

Tarkistuslista nukkumaan käydessä
Laita stereo pois päältä
Varmista, että ajovalot ja moottorit ovat poissa päältä.
!
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Tarkista kojetaulusta, että kaikki kytkimet ovat pois päältä.
Irrota avaimet virtalukosta ja laita ne esimerkiksi keittiön pöydälle.
Kävele asuntoveneen läpi edestä taakse ja varmista, että kaikki valot on sammutettu.
Tarkista kiinnitysköydet, että ne ovat tiukalla sekä turvallisesti ja asianmukaisesti kiinnitettynä.
Varmista, että tolpat, joihin olet kiinnittynyt, ovat turvallisia.

Vakuutus
Kaikkien asuntoveneet on vakuutettu vahingoilta, joita veneisiimme ja kumiveneisiin aiheutuu
sekä vahingoilta, jotka kolmas osapuoli aiheuttaa venettä käyttäessään. Vakuutuksen ehdot
sisältävät 2200 euron omavastuun ja ehdot määritetään vakuutussopimuksessa. Vakuutus ei kata
vammoja, laitteiden rikkoutumisia, vahinkoja pintakäsittelyssä tai kadotettuja kodinkoneita.
Kapteeni on myös taloudellisesti vastuussa lisäseuraamuksista, jos hän on rikkonut merenkulun
sääntöjä tai tahallisesti aiheuttanut onnettomuuden.

Vakuusmaksu
Kuten edellä mainittiin, vene on katettu kaikilta vahingoilta. Kapteeni on kuitenkin
taloudellisesti vastuussa vakuusmaksun verran vahingoista. Vakuusmaksu kattaa seuraavan
tyyppisten vaurioiden syntymisen:
•
Korvaa asuntoveneille ja sen varusteille vuokra-aikana sattuneet vahingot.
•
Korvaa asuntoveneestä vuokra-aikana kadonneet osat ja varusteet.

Ethän toimi näin
• Ethän sido muita veneitä asuntoveneen kaiteisiin. Henkilökuntamme voi opastaa sinulle
oikean tavan sitoa pienet veneet asuntoveneeseen.
• Kova musiikki ja loukkaavaa melu ei ole sallittua. Ole kohtelias muita veneilijöitä
kohtaan.
• Asuntoveneen ajaminen päihtyneenä on laitonta ja siitä koituu rangaistus. ÄLÄ JUO &
AJA
• Ethän käytä asuntovenettäsi pimeällä. Se on hyvin vaarallista ja saattaa johtaa vuokran
menetykseen.
• Moottoritilassa oleminen on vieraille kiellettyä.
• Asuntovenekilpailut ja asuntoveneiden yhteensitominen ei ole sallittua.
• Ampuma-aseiden ja ilotulitteiden tuominen asuntoveneisiin on kiellettyä Päijänteen
alueella.

!
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Veneiden varustelista

!
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Varusteet

Comfort 6 hlö

DeLuxe 6 hlö

DeLuxe 8 hlö

Ohjaaminen
Venekoukkuja

1

1

1

Lepuuttajia

8

8

8

Kiinnitysköydet

4

4

4

Uimaportaat

1

1

1

1

1

1

2

2

1

1

1

Tyynyt

6

6

8

Peitot

6

6

8

Ruokalautaset

6

6

8

Keittolautaset

6

6

8

Pienet lautaset

6

6

8

Mukit

6

6

8

Viinilasit

6

6

8

Kuohuviinilasit

6

6

8

Vesilasit

6

6

8

Haarukat

6

6

8

Veitset

6

6

8

Turvallisuus
Veneen avaimet
Jauhesammuttimet
Pelastusrenkaat
Pelastusliivit
Hätäsoihtuja
Kiikarit
Kotivälineet
Ulkoharja
Harja
Rikkalapio
Roskakori
Vuodevaatteet

Astiat

!
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Varusteet

Comfort 6 hlö

DeLuxe 6 hlö

DeLuxe 8 hlö

Isot lusikat

6

6

8

Pienet lusikat

6

6

8

Vedenkeitin

1

1

1

Kahvinkeitin

1

1

1

Kattila

3

3

2

Paistinpannu

1

1

1

Leikkuuveitset

3

3

3

Pullonavaaja

1

1

1

Tölkinavaaja

0

1

0

1

1

2

Keittiö

Keittiösakset
Puinen lusikka/lasta
Leikkuulauta
Grillausvälineet
Mehukannu

Lähtöpaikka
Oy Bellamer Ltd/Houseboat
Jyväskylän satama/Satamakatu
40100 Jyväskylä
Puh: +358 40 164 6168
Sähköposti: info@houseboat.fi

Saapuminen:
Autolla: Aja tietä E9 saapuaksesi Jyväskylään. Seuraa Lutakko tai kongressikeskus Paviljonki
kylttejä. Aja suoraan ja näet Jyväskylän sataman oikealla puolella. Pysäköi Jyväskylän satamaan
vähäksi aikaa, jos et halua tuoda matkalaukkuja pysäköintihallista saakka. Tyhjennä
matkalaukkusi ja siirrä autosi Paviljongin pysäköintihalliin. Tarkista kartasta pysäköintialueet.
Lentäen: Saavu Helsinki-Vantaan lentoasemalle ja sen jälkeen jatka matkaa bussilla tai junalla
Jyväskylään. Bussit tulevat suoraan Helsingin lentoasemalta. Jos haluat tulla junalla matkusta
bussilla Tikkurilan rautatieasemalle. Sen jälkeen ota juna Jyväskylään. Jos saavut Tikkakosken
lentoasemalle ota paikallisbussi tai taksi Jyväskylään.

!
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Bussilla tai junalla: bussit ja junat saapuvat Jyväskylän matkakeskukseen. Kävelkää tunnelin läpi
ja näette kongressikeskus Paviljongin edessänne. Sen jälkeen kääntykää oikealle ja kävelkää
suoraan, kunnes olette Jyväskylän satamassa.
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