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PORVOON VIERASVENESATAMAN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT, PELASTUSSUUNNITELMA SEKÄ TUR-
VALLISUUSOHJE 
  
 

1. Satamassa on voimassa olevien lakien, asetusten ja muiden säännösten lisäksi noudatettava tämän 
järjestyssäännön määräyksiä. 
 

2. Kiinnitettäessä laituriin ja siitä irrotettaessa sekä laiturissa ollessa on noudatettava tarpeellista varo-
vaisuutta. Veneen ollessa laiturissa sen sivuilla on käytettävä veneen koon mukaisia laitasuojia kylki-
vaurioiden välttämiseksi. Vene tulee kiinnittää laituriin veneen painon mukaan mitoitetuilla köysillä, 
sääolosuhteet huomioon ottaen. 

 
3. Vieraspaikkaa tarvitsevan on otettava yhteyttä sataman hoitajaan (kantarellin värinen kioskirakennus, 

Jokiranta Café, 300 m pohjoisempana vierasvenesatamasta) satamamaksun suorittamista varten. 
 

4. Laituri on pidettävä siistinä köysistä, sähköjohdoista ja muista irrallisista esineistä tapaturmien välttä-
miseksi. 

 
5. Polkupyörillä ajo laiturilla ja uiminen satama-altaassa on kielletty. 

 
6. Pelastusvälineet löytyvät vierasvenelaiturista (renkaat, tikkaat, sammuttimet). 

 
7. Avotulen teko, mukaan lukien grillien käyttö on satama-alueella ja veneissä kielletty. 

 
8. Veneiden kiinnittäminen kahteen tai useampaan riviin on sallittu vain erityisluvalla. 

 
9. Oman ankkurin käyttö on kielletty. 

 
10. Sataman sähköjärjestelmään saa kytkeä ainoastaan vikavirtasuojalla varustettuja sähkölaitteita ja/tai 

maasähköjärjestelmiä. 
 

11. Noudata siisteyttä. Vie jätteet niille tarkoitettuihin keräysasioihin. Sekajäte- ja bioastia löytyvät sosiaa-
litilojen luota. Ongelmajätteitä, kuten jäteöljyä, akkuja tai paristoja, saa jättää ongelmajätekonttiin joka 
löytyy Rantakadun varrelta, veneiden talvisäilytysalueen luota. Matkaa sinne n. 600 m. Lähin Ekopis-
te joka vastaanottaa paperia, kartonkia, lasia ja metallia löytyy Laivurinkadun ja Kaivokadun risteyk-
sessä, matkaa sinne n. 400 m. Septi- ja pilssivesien tyhjennys satama-alueella on kielletty. 

 
12. Satama-alueella on hiljaisuus klo 23-7 välisenä aikana. Myös päiväsaikaan on muistettava hyvät käy-

töstavat ja kanssaveneilijöiden viihtyvyys. 
 

13. Sataman hoitajalla on oikeus kehottaa poistumaan ja myös poistaa sellainen venekunta, joka ei nou-
data yllä mainittuja ohjeita. 

 
14. Ensiapuvälineet löytyvät sosiaalitiloista. Jos veneissä olevat veneilijät ovat vaarassa, varoittakaa ää-

nekkäästi (esim. huutamalla) muita veneilijöitä. 
 

Satamatoimisto/sataman hoitaja:   (019) 584 727 (klo 9-21) 
 
Yleinen hätänumero (pelastuslaitos, poliisi, sosiaalipäivystys): 112 
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