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SATAMAOHJE VIERASVENEILIJÖILLE 2022
1. Vierasvenepaikan käytön ehtona on venepaikan maksun suorittaminen ja maksun suorituksen yhteydessä saadun
tunnuksen esilläpito näkyvällä paikallaveneessä. Venepaikan vuokraajan on tarvittaessa pystyttävä todistamaan
maksun suoritus. Venepaikan maksu sisältää:
a. veden
b. sähkön
c. jätehuollon
d. suihkujen käytön
e. pyykinpesumahdollisuuden
2. Ota huomioon muu liikenne satamassa sekä ympäristössä ja sovittaa nopeutensa sellaiseksi, ettei se aiheuta vaaraa
muille vesilläliikkujille tai uimarannan käyttäjille.
3. Pidä laituri-, parkkipaikka- ja vesialueet siisteinä. Kuljeta roskat sataman omaan jätepisteeseen. Toimita
ongelmajätteet jätelain mukaisesti niille kuuluviin astioihin.
4. Hoida mahdolliset veneen huolto- ja puhdistustyöt on suoritettava siten, ettei naapuriveneille aiheudu haittaa eikä
haitallisia aineita joudu Virvenlahteen. Puhdistukseen ei saa käyttää mitään kemikaaleja, jotka ovat haitallisia
ympäristölle. Tyhjennä septitankit (satamassa septin tyhjennyslaite) ja pilssivedet (ei satamassa)
imutyhjennyspisteessä kunnalliseen viemärijärjestelmään.
5. Hiljaisuus laiturialueella on klo 23-07.
6. Pidä laitureille johtava portti aina lukittuna. Lukituskoodin saat käyttöösi venepaikan maksun yhteydessä.
7. Jollien ja kaiken muun irtotavaran säilytys laitureilla on kielletty.
8. Palauta tavarakärryt käytön jälkeen niille varatulle paikalle.
9. Grillaaminen, avotulen tekeminen, tulenkäsittely, kalojen perkaaminen sekä ruuanlaitto laitureilla on kielletty.
10. Koirien ja muiden lemmikkieläimien tulee laiturialueella olla kytkettynä.
11. Älä toimi laitureilla niin, että siitä on haittaa tai se aiheuttaa vaaraa muiden liikkumiselle tai vaikeuttaa tavaroiden
kuljettamista.
12. Veneet on kiinnitettävä huolella, jotta ne eivät pääse kolhimaan laiturirakenteita tai toisia veneitä. Veneiden
välissä tulee olla riittävä määrä lepuuttajia ja kiinnitysköysissä tulee olla joustimet. Köysien vahvuuden ja kunnon tulee
vastata veneen kokoa ja vallitsevia olosuhteita.
13. Laiturilla olevat sähköpylväät on varustettu vikavirtasuojin. Sähkökäyttöisten lämmittimien ja ilmastointilaitteiden
käyttö on kielletty. Sähköä saa käyttää vain siitä pistorasiasta, mihin käyttäjällä on oikeus.
14. Jokaisella satamaan kiinnittyvällä veneellä tulee koosta riippumatta olla voimassa oleva venevakuutus, johon
kuuluu vastuuvakuutus.
15. Turvaportaat sekä pelastusvälinepylväät tikkaineen, pelastusrenkaineen, sammuttimineen ja muine välineineen on
sijoitettu laiturialueelle, tasaisin välein. Jokaisen on hyvä tutustua turvavarusteisiin, jotta osaa tarvittaessa käyttää
välineitä.
16. Satama-alueella on noudatettava tämän ohjeen lisäksi muita vuokraajan antamia ohjeita, määräyksiä ja
järjestyssääntöjä.

