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YLEINEN OSA 
 
Käyttötarkoitus  
 
Kokonaisuus muodostuu vesijetistä ja siihen kiinnitettävästä erillisestä venerungosta. Vesijetin on 
tarvittaessa oltava helposti irrotettavissa erillisestä jettivenerungosta. Kokonaisuus tulee 
yleiskäyttöön tarvikkeiden ja henkilöiden kuljetukseen matalilla virtaavilla jokialueilla. Sen tulee 
soveltua nopeutta vaativiin öljyntorjunta-, pelastus-, sairaankuljetus-, avustus- ja 
evakuointitehtäviin.  
 
Vesijetin ja venerungon yhteenlaskettu sallittu henkilömäärä tulee olla 7 henkilöä 
 
Muutokset tähän erittelyyn on aina sovittava tilaajan ja myyjän kesken kirjallisesti. 
   
 
YLEISKUVAUS KOKONAISUUDESTA JA TEKNISET PERUSOMINAISUUDET 
 
Runko 
 
Luokitus ja rakennussäännöt 
 

• CE- hyväksyntä (VTT) 
 

Myyjä vastaa siitä, että rungolle myönnetään näiden sääntöjen ja normien mukaiset hyväksynnät 
sekä hankkii tarvittavat todistukset. 
 
Käytettävät runkomateriaalit ovat pääsääntöisesti ammattikäyttöön suunniteltuja ja tarkoitettuja. 
Rungon on kestettävä rantautumisesta aiheutuvat pohjakosketuksen siten, ettei runkoon tule 
pysyviä muodonmuutoksia. Venerungossa oltava polyuretaaniliukukiskot vesijetin kytkemistä 
varten. Rungossa tulee olla targakaari etsintä-, ja hälytysvalojen kiinnittämistä varten. 
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Tekniset vaatimukset   

    

Jettivenerunko   

Materiaali Polyeteeni PE 500 

Pituus 5,2m 

Syväys Maks. kiinnitettävän vesijetin syväys 

Paino Maks. 400 kg 

Henkilömäärä 4 

Muut varusteet Partaan kiertävä köysi sekä kiinnipitokahvat, 
liukuesteet istumapaikoille 

    

Vesijetti   

Henkilömäärä 3 

Pituus 340–350 cm 

Leveys 125–130 cm 

Korkeus 110–115 cm 

Teho min. 169 kW 

Polttoaine Bensiini 95 okt. 

Paino Maks. 370 kg 

Runkomateriaali Lasikuitu tai vastaava 

Säilytystila Etusäilytystila min. 90 l, pääsy istuma-asennosta 

Suunnanvaihto 
Älykäs jarru- ja peruutusjärjestelmä, jolla voi 
hitaissa nopeuksissa kytkeä vaihteen vapaalle, 
eteenpäin tai taaksepäin. Erillinen hitaanajon 
mahdollisuus. 

Navigointilaitteet Garmin Striker tai vastaava 

Muut varusteet Laajakulmapeilit, astinlautojen matot, uimalavan 
matto, kallistettava ohjaustanko ja vetosilmukka 

    
Traileri   

Kantavuus Kokonaisuus päälle lastattuna tieliikenteeseen 
hyväksytty 

Valot LED 

Akselisto Vesitiiviit pyöränlaakerit 

Muut varusteet Peräkippi, tarvittava määrä kölirullia, 
ilmakumipyörät sivuilla kaltevuussäädöillä, 
sähkötoiminen vinssi 
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Luovutus 
 
Kokonaisuus luovutetaan tilaajalle valmiina ja toimintakelpoisena Ylitorniolla. Mukana on oltava 
tässä erittelyssä luetellut varusteet, asiakirjat ja ohjekirjat.  
 
Myyjä antaa luovutuksen yhteydessä käyttökoulutuksen laitteeseen ja sen varusteisiin. 
 
Käyttöohjekirjat 
 
Veneen toimitukseen sisältyvät käytön ja huollon kannalta riittävät, ensisijaisesti suomenkieliset 
ohjekirjat kaikista laitteista. Ohjekirjoja toimitetaan 2 sarjaa kansioissa sellaisessa muodossa, että 
ne koskevat tähän veneeseen asennettuja laitteita. 
 
Luovutusaineisto 
 
Veneen luovutuksen yhteydessä toimitetaan seuraavat dokumentit: 
 

• käyttö- ja huolto-ohjeet 

• mahdolliset koeajopöytäkirjat 

• todistukset hyväksynnöistä 
 

Tunnukset 
 
Vesijettiin tulee rekisteri- sekä pelastuslaitoksen operatiivinen tunnus. Jettivenerunkoon tulee 
molempiin sivuihin pelastuslaitoksen operatiiviset tunnukset. Operatiiviset tunnukset ilmoitetaan 
myöhemmin. Jettiveneen ympärille partaaseen tulee heijastava teippaus. Myyjä vastaa tunnusten 
asentamisesta. Tunnuksien koko sovitaan erikseen. Operatiiviset tunnukset on oltava heijastavaa 
materiaalia. 
 
 


