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JAHARP18-markkinavalvontaprojektissa testatut veneet ja niissä 
havaitut vakavimmat vaatimustenvastaisuudet 

Tiedot perustuvat projektin testiyhteenvetoon. Taulukosta käy ilmi, mitkä veneet eivät 

täyttäneet kyseisiä huvivenedirektiivin olennaisia vaatimuksia. 

Venemerkki ja -malli 
Vakavuus, 
varalaita, 
kelluvuus 

Putoamisen 
ehkäisy tai 
veneeseen 
uudelleen 

nousu 

Käyttäjän 
käsikirja 

Vaatimusten- 
mukaisuus 
vakuutus 

Ilmatäytteiset veneet 
Admiral 300 T   ei täytä ei täytä 
Aqua-Storm STM 330  ei täytä ei täytä ei täytä 
Bestway Hydro-Force Mirovia Pro   ei täytä ei täytä 
Bush boats Crab K-330   ei täytä ei täytä 
Dulkan D-370   ei täytä  
Elling Forsage F310 POL   ei täytä ei täytä 
Gladiator AK340   ei täytä ei täytä 
GT Inflatables 270   ei täytä ei täytä 
Inteei täytä Mariner 3   ei täytä ei täytä 
Kolibri KM-360 DEI XL Airdeck   ei täytä ei täytä 
Omega 330 KU PFA   ei täytä ei täytä 
ProMax HSD320PL 1) ei täytä ei täytä ei täytä 
Yamaha Sport Tender 275S 1)  ei täytä  
Yamaha Sport Tender 310STi   ei täytä  

 
Avoveneet 

Cipax Pioner 10 Classic  ei täytä ei täytä ei täytä 
Eolo Girasole ei täytä  ei täytä  
Fisher Wave 460CC  ei täytä ei täytä  
Isonáutica 325 ei täytä ei täytä ei täytä  
Karel Boats 400 Open ei täytä ei täytä ei täytä  
Kimple Hunter 395  ei täytä ei täytä ei täytä 
Linder Fishing 440 ei täytä ei täytä  ei täytä 
Linder Sportsman 400 ei täytä ei täytä  ei täytä 
Marino Atom 450 ei täytä ei täytä ei täytä ei täytä 
Marino Swing ei täytä   ei täytä 
Riamar 500 C  ei täytä   
Sandström 510 Classic 2)  ei täytä ei täytä 
Stella 380 ei täytä ei täytä ei täytä ei täytä 
Terhi 385 3)  ei täytä ei täytä 
Trapper V430 ei täytä ei täytä ei täytä ei täytä 
UMS Tuna 410 M TT ei täytä ei täytä ei täytä ei täytä 

 
1) Yhden ponttoniosaston tilavuus liian suuri suhteessa kokonaistilavuuteen 
2) Testattu vene vanhan direktiivin mukainen 
3) Sertifioinnissa käytetty kevennettyjä testipainoja - edellyttää varotustarran veneen kaatumismahdollisuudesta 
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EU:n osarahoittamaan JAHARP18-projektiin osallistui seitsemän eri EU:n jäsenvaltion 

markkinavalvontaviranomaiset. Projektin koordinaattorina toimi PROSAFE-

tuoteturvallisuusverkosto.  

Lisätiedot 

Kimmo Patrakka, johtava asiantuntija, p. 029 534 6450, 

kimmo.patrakka@traficom.fi  

PROSAFE: JAHARP18 

Huviveneiden markkinavalvontatestaus paljasti huolestuttavia puutteita (tiedote 

1.12.2022) 

mailto:kimmo.patrakka@traficom.fi
https://prosafe.org/index.php/en/joint-actions/current-actions/harp2018
https://www.traficom.fi/fi/ajankohtaista/huviveneiden-markkinavalvontatestaus-paljasti-huolestuttavia-puutteita

