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Melontakokeilut aloittelijoille turvallisesti

Porvoon huviloiden ranta-alue sopii hyvin myös aloittelijoille, sillä alue on 
suojaisa. Aivan aloittelijat pääsevät siten kokeilemaan melontaa turvalli-
sesti ranta-alueen tuntumassa. Pysyttele siis lähellä kaislikkoa sillä meloja 
on aina väistämisvelvollinen ja Kråkön edustalla varsinkin kesäisin on erit-
täin paljon vesiliikennettä. 

Mukaan melontaretkelle

Meloessa kastuu kuten myös supilla liikkuessa. Pukeuduthan melonta-
retkelle niin, että olet suojautunut kylmältä, roiskeilta ja kuumottavalta 
auringolta. Muista myös hattu, aurinkorasva ja aurinkolasit, sillä vesi 
heijastaa auringon säteitä voimakkaammin kuin maalla. Kesällä voi tar-
vita uima-asua tai kylmällä jopa kuorihousuja. Vaihtohousut ovat tärkeät 
samoin kuin juomapullo sekä suljettava pussi puhelimelle. Muista myös 
sopivat jalkineet, jotka saavat kastua sekä hanskat, jotka estävät mahdol-
listen rakkuloiden syntymisen. Jos et halua ottaa omia eväitä, niin kysy 
meiltä ostettavista eväistä. Tuomme ne silloin paikan päälle, kun vuokraat 
kajakin tai supin. 

Miten meloa ja rantautua

Melontatekniikka ja turvallisuusohjeet löytyy melonta- ja soutuliiton si-
vuilla. Suosittelemme vasta-alkajia tutustumaan niihin. Kajakkia melotaan 
tasaisin vuorovedoin koko vartalon voimaa hyväksi käyttäen. Rantautumi-
nen on helpointa melomalla mahdollisimman pitkälle loivaan hiekkaran-
taan/kaislikon päälle. Vältä teräviä kiviä kajakin pohjan säästämiseksi. Las-
ke jalat kajakin molemmille puolille ja kahlaa rantaan tai konttaa kajakkia 
pitkin kuiville. Yleensä jalat kastuvat kuitenkin. Vedä/nosta kajakki kuiville 
naarmuttamatta pohjaa. Älä koskaan seiso kajakissa.

Laitureille pääset pyörähtämällä: ylävartalo laiturille ja pyöräytät alavar-
talon mukaan. Pyri aina pitämään painopiste mahdollisimman keskellä 
kajakin keskilinjaa.

SUP-lautoja voi meloa istuen, polviseisonnassa tai seisten. Vasta-aloitteli-
jan on aina helpompi aloittaa istumalla.

Huomioitavaa

-  Liivien käyttö on aina melottaessa pakollista. Liivit uimataitoisille  
 annamme lainaksi vuokrauksen yhteydessä!

- Kajakkivuokraan ei sisälly vakuutusta ja melominen tapahtuu  
 omalla  vastuulla. Emme vuokraa lapsille ilman aikuista melontaseuraa.

HINNAT  (Vuokrauksen kesto 3 h)

- Kaksikkokajakki 60 e (sis. alv)

- Peruskajakki yhdelle 50 e (sis. alv)

- Suppi 45 e (sis. alv)

- Eväät 22 e / hlö (sis. alv)  
 eväspaketissa voileipä, porvoolaisen Pieni  
 limonaaditehtaan limonadi sekä kivennäisvesi,  
 hedelmä ja pulla. Saatavana myös gluteenittomana.

Miten vuokraan?

Ota puhelimella tai sähköpostitse yhteyttä Gina Jussila 
puh. 0400 794850 tai gina@porvoonhuvilat.fi vähin-
tään 2 päivää ennen haluamaasi vuokrausaikaa  
ja odota vastausta siitä, onko kajakkeja tai suppeja va-
paana.  
 
Laita viestiin nimesi, montako kajakkia ja millaisia 
kajakkeja / suppia olet varaamassa, haluatko eväät ja 
toivomasi ajankohta sekä miten haluat maksaa. 
Saat paluuviestissä joko laskun, tilitiedot tai Mobile-
Pay-tiedot. Maksu tulee suorittaa välittömästi. 

Kajakit/SUPit noudetaan ja palautetaan vuokraamon 
laituriin osoitteeseen; Kråkönympyrä 320, 07410 Kråkö. 
Seuraa opastekylttiä ”kajakkivuokraamo”.  
 
HUOM! Sateen tai kovan tuulen sattuessa varaamme 
oikeuden peruuttaa varauksen ja sopia uuden vuok- 
rausajan. Peruutamme varauksen sähköpostitse ja  
puhelimitse.

Vuokrattavat kajakit ovat sopivia myös aloittelevalle melojalle. Vuokralle voit valita kaksikkokajakin, jolla 
vanhemmat voivat liikkua myös lapsen kanssa. Lisäksi saatavilla yksin melottava peruskajakki. SUP-laudat 

ovat ns. kovalautoja (ei ilmatäytteinen), jotka sopivat tukevuutensa ansiosta hyvin myös aloittelijoille.

Lisätietoja saat 
Gina Jussilalta  
Puh. +358 400 794 850
gina@porvoonhuvilat.fi

KAJAKKIVUOKRAUS JA SUP-LAUTAILU
Lähde Porvoon saaristoon omatoimiselle melontaretkelle
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Vuokraus 
edellyttää 

uimataitoa!
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Lisätietoja saat 
Gina Jussilalta  
Puh. +358 400 794 850 
gina@porvoonhuvilat.fiPi
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Oasis-kajakki on helppo, tukeva ja suuntavakaa melottava ja se sopii hyvin aloittelijoille. 

Tukeva ja helppo kaksikkokajakki yhdelle tai kahdelle aikuiselle sekä yhdelle lapselle.  
Sit-On-Top -kajakki eli tässä mallissa istutaan kajakin päällä – ei sisällä.  
Kajakki on varustettu kolmella selkänojallisella istuimella ja pohjan tyhjennystulpilla.

Kovalauta (ei ilmatäytteinen) ja sopii tukevuutensa ansiosta hyvin myös aloittelijoille. 

2 kpl 

Rainbow Oasis 4.30 Expedition  
-peruskajakkeja

Pituus: 430 cm, Paino: 20 kg, 
kantavuus 100 kg

5 kpl 

”Sit on top” Rainbow Orca Expedition 
SOT -kajakkeja

Pituus: 435 cm, paino 30 kg, 
kantavuus: 190 kg

5 kpl 

SUP-lauta Azul Eclypse 9’6”

Pituus 290 cm, leveys 91 cm, 
korkeus 21 cm, paino 20 kg, 
kantavuus 150 kg

HUOM! Mukana tulee uimataitoiselle  
tarkoitettu melontaliivi. Voit tiedustella  
erikseen myös lasten pelastusliivejä.

Melonta- 
liivien koot  

M-L ja  
XL-XXL 

Vuokrattavat kajakkimme ja suppimme
Jos haluatte lähteä melomaan ryhmänä, riittävät kajakkimme 12 hengelle.
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Vuokraus edellyttää sopimusta
Kajakkia tai suppia noudettaessa asiakas allekirjoittaa  

vuokrauspaikalla seuraavan vuokrasopimuksen:
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VUOKRASOPIMUS Minä (Vuokraaja) olen vuokrannut Porvoon huviloiden (Vuokranantaja) omistaman kaluston ja 

hyväksyn seuraavat vuokrausehdot. 

1. Maksaminen, vuokravakuudet ja vuokrausaika 

Vuokrahinta maksetaan etukäteen. Vakuudeksi vuokraajan tulee jättää pyydettäessä voimassa oleva henkilökortti tai 

suorittaa vakuusmaksu 100,00. Vakuus palautetaan takaisin vuokraajalle kaluston palautuksen yhteydessä, mikäli ka-

lustolle ei ole tapahtunut vahinkoa. Kalusto on palautettava viimeistään vuokrausajan päättyessä samaan kohteeseen 

mistä se on vuokrattu (Kråkönympyrä 320, 07410 Kråkö). Vuokrahinta perustuu käytettyyn aikaan tai ennalta sovittuun 

hintaan, joka on ilmoitettu vuokraajalle. Mikäli vuokraaja palauttaa kaluston myöhässä tai jättää ne kokonaan palaut-

tamatta, vuokraaja perii niistä lisävuokraa palautus- tai löytöhetkeen saakka. Lisävuokra on aina vähintään 200 € ja 

enintään 400 €/alkaneesta vuorokaudesta. 

2. Vastuu kalustosta 

Vuokranantaja vastaa, että kalusto on turvallista ja soveltuvaa vuokraustoimintaan. Kalusto tulee palauttaa siinä kun-

nossa kuin ne olivat vuokralle annettaessa. Vuokraaja on täydessä vastuussa kalustosta koko vuokra-ajan, kunnes ne 

on luovutettu takaisin vuokraajalle. Vuokraaja ei saa luovuttaa kalustoa toisen henkilön haltuun eikä viedä niitä Suomen 

rajojen ulkopuolelle jollei siitä erikseen sovita vuokranantajan kanssa. Vakuutukset: Välineissä ei ole vakuutusta, vaan 

vuokralle ottaja korvaa kaikki vahingot, kuten henkilövahingot, rikkoutuneet tai kadonneet irtaimistot tai jos välineille 

tai vuokraamolle aiheutuneet vahingot ovat seurausta vuokraajan tahallisuudesta, törkeästä piittaamattomuudesta, 

alkoholin tai muun huumaavan aineen vaikutuksen alaisena olleena, rikolliseen tarkoitukseen, tai jos vuokraaja on 

muuten rikkonut olennaisesti tämän sopimuksen ehtoja, niin silloin vuokraaja on velvollinen korvaamaan vuokraamolle 

aiheutuneet vahingot kokonaisuudessaan. 

3. Luovutus vuokraajalle: 

Kun vuokraaja vastaanottaa välineen, hänen on tarkastettava ja hyväksyttävä se. Jo olemassa olevista välineen vauriois-

ta tai puutteista on luovutushetkellä laadittu kirjallinen luettelo, joka on vuokraajan hyväksymä ja allekirjoittama. Hän 

käyttää kalustoa omalla vastuullaan ja hänen tulee huolehtia omista voimassa olevista vakuutuksistaan. Mikäli kalusto 

katoaa tai se varastetaan, vuokraaja on velvollinen korvaamaan vastaavan kaluston hankintahinnan.

Kaksikkokajakki 1100 € • Peruskajakki 950 € • Mela 90 € • Melontaliivi 80 € • Suppilauta 350 €

Paikka: Aika:

Vuokralle ottajan allekirjoitus Vuokralle antajan allekirjoitus

Nimenselvennys Nimenselvennys

Takuusumma 100,00 on / ei ole maksettu vuokrauksen yhteydessä ja palautetaan vuokrauksen päätyttyä.


