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Haminan kaupungin venesatamasäännöt

Haminan kaupungin Kaupunkikehitysvaliokunta on hyväksynyt venesatamasäännöt
17.10.2022, ne ovat voimassa toistaiseksi.
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www.hamina.fi
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1 § Yleistä

1.1. Käsitteet

Satama
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Näissä venesatamasäännöissä käytettäessä termiä satama viitataan Haminan kaupungin
venesatamiin.

Satamanpitäjä
Satamanpitäjällä viitataan Haminan kaupungin aluepalveluihin tai satamassa vuokralla
olevaan venekerhoon ja vastaaviin toimijoihin.

1.2. Haminan kaupungin alaisuudessa toimivat Liitteessä 1 luetellut pienvenesatamat.
Venesatamien venepaikat ovat kaupungin omistamia, mutta osaa paikoista hallinnoivat
venekerhot. Venesatamien kunnossapidosta huolehtii ja venesatamamaksut määrää
Haminan kaupungin aluepalvelut voimassa olevan taksaluettelon mukaan (liite 2).

1.3. Haminan kaupungin aluepalvelut ja kaupungin kilpailuttama vartiointiliike huolehtii
Haminan kaupungin venesatama-alueen vartioinnista.

1.4. Venesatamasäännöt ovat voimassa kaikilla Haminan kaupungin omistamissa tai
hallinnoimissa venesatamissa sekä veneiden talvi- ja säilytysalueilla. Venesatama-alueiden
rajat, sisältäen myös telakka-alueet ja talvisäilytysalueet, on merkitty näiden
venesatamasääntöjen liitteenä oleviin karttoihin (Liite 1).

Haminan kaupungin kaupungininsinöörillä on oikeus täydentää ja päivittää tarvittaessa
näitä venesatamasääntöjä ja liitekarttoja. Ajantasaiset venesatamasäännöt ovat saatavissa
Haminan kaupungin kotisivuilta tai olemalla yhteydessä viherpalveluihin. Lisäksi
venesatamasäännöt ovat nähtävillä venesatamissa.

1.5. Haminan kaupungin vesialueilla, venesatamissa ja venesatama-alueilla on
noudatettava ajantasaisia vesiliikennelain (782/2019), ympäristönsuojelulain (527/2014),
jätelain (646/2011), jäteasetuksen (978/2021), kemikaalilain (599/2013) säännöksiä, sekä
kunnallisia ympäristönsuojelu- ja jätehuoltomääräyksiä. Tämän venesatamasäännön lisäksi
voidaan antaa erillisiä satama- tai säilytysaluekohtaisia, näitä sääntöjä täydentäviä, pysyviä
tai määräaikaisia sääntöjä ja ohjeita. Erilliset luvat myöntää Haminan kaupungin
aluepalvelut.

Venepaikan, traileripaikan ja/tai talvisäilytyspaikan kaupungilta vuokraavan tai muuten
kaupungin venesatamassa tai veneiden säilytysalueilla toimivan tulee noudattaa näitä
sääntöjä.

1.6. Vesiliikennealuksen omistajan on annettava Haminan kaupungin aluepalveluille kaikki
tiedot, jotka ovat tarpeen venesataman turvallisuuden, toimivuuden ja
venepaikkamaksujen veloittamiseksi.

1.7. Kaikesta kaupallisesta toiminnasta on ilmoitettava Haminan kaupungille erillisen
yhteystietoluettelon mukaan. Yhteystietoluettelo on tämän Satamasäännön Liitteessä 3.



3 (25)

2 § Turvallisuus

2.1. Satamassa alusten nopeus on säädettävä tilannekohtaisesti vesialueella niin, ettei siitä
aiheudu vaaraa, haittaa tai vahinkoa muille venesataman käyttäjille, venesatamalle tai sen
laitteille tai alukselle itselleen.

2.2. Satama-alueella olevia sammutus-, pelastus- sekä ensiapuvälineitä ja –laitteita saa
käyttää vain niille tarkoitetussa tehtävässä.

2.3. Haminan kaupungin tai vartiointiliikkeen asettamia varoitustauluja, aitauksia tai muita
merkkejä ei saa ilman heidän suostumuksettaan siirtää tai poistaa. Aitauksella tai
kieltotaululla merkityllä, eristetyllä venesatama-alueella, on asiaton oleskelu kielletty.
Venesatama-alueella tulee noudattaa Haminan kaupungin tai vartiointiliikkeen laatimia ja
ylläpitämiä toimintaohjeita.

2.4. Haminan kaupungin valtuuttamalla vartiointiliikkeellä tai poliisilla on oikeus määrätä
tällaiselta ja muultakin venesatama-alueelta poistettavaksi siellä asiattomasti oleskelevat
henkilöt.

2.5. Alus on siirrettävä toiseen paikkaan, jos Haminan kaupungin aluepalvelut niin määrää.
Mikäli määräystä ei noudateta kohtuullisessa ajassa, Haminan kaupungin aluepalveluilla on
oikeus siirtää alus toiseen paikkaan. Siirto tapahtuu aluksen omistajan kustannuksella.

2.7. Haminan kaupungin hallinnoimilla venesatama-alueilla tai väyläalueella järjestettäviin
kilpailuihin tarvitaan aina Haminan kaupungin aluepalveluiden lupa.

2.8. Uiminen satama-altaissa ja veneiden kulkuväylillä on kielletty.

2.9. Haminan kaupunki tai vartiointiliike ilmoittaa kaikki epäillyt rikokset
poliisiviranomaisen käsiteltäväksi. Toimijoiden on ilmoitettava ja nimettävä yhteyshenkilö
turvallisuusasioiden hoitamista varten vuokrasopimuksen allekirjoittamisen yhteydessä.

3 § Tavaran lastaaminen ja purkaminen ja varastoiminen

3.1. Tavaraa purettaessa ja lastattaessa on huolehdittava siitä, ettei laiturirakenteita ja
kaupungin laitteita vahingoiteta.

3.2. Tavaraa ei saa jättää laitureille, kaduille, käytäville, varastosuojien edustoille, portaille,
palopostin päälle, hengenpelastuslaitteiden eteen eikä muuallekaan, missä se on esteenä
liikenteelle, paitsi satamanpitäjän kussakin poikkeustapauksessa antamalla luvalla.

3.3. Tavaran siirrossa käytettävät kuljetus- ja apuvälineet sekä muut irtonaiset laitteet on
käytön jälkeen vietävä pois tai koottava satamanpitäjän osoittamaan paikkaan. Työkoneita
ei saa työn päätyttyä jättää laiturialueelle.
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3.4. Tavaraa laituri- ja satama-alueelle jätettäessä pidemmäksi aikaa on noudatettava
satamanpitäjän antamia ohjeita.

3.5. Tavaraa ei saa varastoida siten, että se estää liikennettä tai pelastus- tai
sammutusvälineiden käyttöä.

4 § Ympäristömääräyksiä

4.1. Aluksen omistajan on huolehdittava siitä, että aluksesta ei vuoda tai sieltä ei pumpata
tai heitetä veteen tai ympäristöön öljyä, kemikaaleja, jätteitä tai muita ympäristöä pilaavia
aineita. Aluksen omistajan on huolehdittava myös siitä, ettei aluksen toiminnasta aiheudu
muutoinkaan kohtuutonta haittaa tai vaaraa ympäristölle tai venesataman muille
käyttäjille.

4.2. Kaikkien alusten, ml. sauna- ja asuntolautat, kaikki jätevedet tulee kerätä tiiviiseen
säiliöön, joka tyhjennetään venesatamien septijärjestelmään.

4.3. Aluksen omistajan on ilmoitettava heti satamanpitäjälle veteen tai ympäristöön
joutuneista öljystä, kemikaaleista, jätteistä ja muista ympäristöä pilaavista aineista sekä
ryhdyttävä toimenpiteisiin niiden poistamiseksi ja otettava tarvittaessa yhteys
pelastusviranomaiseen.

4.4. On huolehdittava siitä, että venesatamaa ei tarpeettomasti liata, eikä aiheuteta
tarpeetonta melua. Satamanpitäjä voi keskeyttää ympäristöä haittaavan toiminnan.
Aluksen omistajan on huolehdittava siitä, että roskat, jätteet ja peitteet viedään niille
osoitettuihin paikkoihin ja että likaantuneet paikat puhdistetaan. Jätteiden käsittelyssä ja
lajittelussa on noudatettava satamanpitäjän antamia jätehuoltosuunnitelman mukaisia
ohjeita.

4.5. Sellaisia korjaus- ja kunnostustöitä, joista saattaa aiheutua likaisuutta, mataloitumista
tai tulenvaaraa, saadaan suorittaa vain satamanpitäjän luvalla ja erikseen osoitettavassa
paikassa. Jos työstä aiheutuu haittaa venesataman toiminnalle, on se satamanpitäjän
vaatimuksesta keskeytettävä.

4.6. Roskat ja jätteet on vietävä satamanpitäjän osoittamiin paikkoihin ja työn likaamat
paikat on puhdistettava. Muussa tapauksessa satamanpitäjä voi teettää puhdistustyön
likaajan kustannuksella.

4.7. Kaikessa venesatamassa tapahtuvassa toiminnassa on huomioitava kulloinkin
voimassa olevat ympäristönsuojelumääräykset ja noudatettava määräyksiä niiltä osin, kuin
ne koskevat omaa toimintaa.

4.8. Venesatamassa toimivien yritysten ja yhdistysten on noudatettava kulloinkin voimassa
olevien ympäristölupien ehtojen perusteella annettuja erillismääräyksiä.
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4.9. Haminan kaupungin aluepalveluilla on myös oikeus järjestää määräaikaistarkastuksia
alusten kunnon tarkistamiseksi, mikäli sille on perusteet.

5 § Venepaikan vuokraaminen

5.1. Vuokrasopimuksen kohteena on Haminan kaupungin osoittama vene-, talvisäilytys- tai
traileripaikka tai venekerhon osoittama vene- tai talvisäilytyspaikka.

5.2. Vuokralaisen, joka harjoittaa kaupallista toimintaa (esim. kahvila- tai ravintolalaivat)
venesatamassa tai siihen tukeutuen, on esitettävä aluksen vahinko- ja vastuuvakuutus
ennen vuokrasopimuksen syntymistä. Vakuutuksen tulee kattaa aluksen uppoamisesta ja
siirtämisestä aiheutuvat kustannukset. Vahinko- ja vastuuvakuutuksen on oltava voimassa
katkeamattomasti koko vuokrasopimuksen keston ajan.

Vahinko- ja vastuuvakuutuksen astuttua voimaan ja vastaanottamalla tämän jälkeen
venepaikan, vuokralainen hyväksyy venesatamasäännöt ja sitoutuu noudattamaan kaikkia
annettuja ohjeita ja määräyksiä. Hyväksytty venepaikka on sama kuin vuokrasopimus.

5.3. Vuokranantajana on Haminan aluepalvelut tai tämän valtuuttama taho.

5.4. Vuokralainen voi olla yksityinen henkilö, yritys tai merellistä toimintaa harrastava
yhdistys, joka on tehnyt vuokrasopimuksen Haminan kaupungin aluepalveluiden kanssa.
Vuokralaisen tulee olla venepaikalla pidettävän veneen omistaja tai haltija.

5.5. Maksut päättää vuosittain Haminan kaupungin aluepalvelut. Hinnasto on näkyvillä
kaupungin internetsivuilla: https://hamina.venepaikat.fi/ ja näiden venesatamasääntöjen
liitteenä 2. ja sitä päivitetään vuosittain. Maksut ilmoitetaan aina edeltävän vuoden
joulukuussa.

5.6. Vuokralainen ei saa tilapäisestikään siirtää vuokrasopimusta tai luovuttaa
venepaikkaansa kolmannelle osapuolelle. Kiellon rikkomisesta seuraa välitön venepaikan
menettäminen. Vuokralaisen kuoltua on hänen edunsaajallaan oikeus saada
vuokrasopimus siirretyksi itselleen, mikäli edunsaaja täyttää vuokralaiselle asetettavat
ehdot. Mikäli vuokralainen myy veneensä, ostajalla on mahdollisuus saada venepaikan
vuokrasopimus siirrettyä itselleen, jos ostaja täyttää vuokralaiselle asetettavat ehdot.

5.7. Haminan kaupungilla on oikeus irtisanoa vuokrasopimus välittömästi, mikäli
vuokralainen ei maksa venesatamamaksua tai muita hänelle määrättyjä maksuja tai ei
noudata lakeja, näitä venesatamasääntöjä, tai vuokranantajan antamia ohjeistuksia tai
kehotuksia. Venepaikan varaus, vuokrasopimus ja käyttöoikeus purkautuu, mikäli maksu ei
saavu Haminan kaupungin ilmoittamaan eräpäivään mennessä Haminan kaupungin tilille.
Eräpäivä on ehdoton. Tämän jälkeen, mikäli vuokrasopimuksen nimettyä yhteyshenkilöä ei
tavoiteta kohtuullisessa ajassa viranomaisteitse, vuokranantajalla on oikeus siirtää vene
pois venepaikalta veneenomistajan kustannuksella. Siirtopäivä on talteenottopäivä.

https://hamina.venepaikat.fi/
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5.8. Mikäli veneen omistajaa ei tavoiteta, eikä kukaan ilmoittaudu veneen omistajaksi,
venettä säilytetään vuokranantajan osoittamassa paikassa 12 kk siirtopäivä mukaan lukien,
jonka jälkeen vene voidaan joko myydä tai romuttaa. Haminan kaupungin aluepalvelut voi
irtisanoa vuokrasopimuksen myös siinä tilanteessa, jos vuokralainen tai yhdyshenkilö ei
ilmoita muuttuneita osoite- tai venetietojaan sähköisesti vuokranantajalle tai ei noudata
annettuja ohjeita.

5.9. Vuokrasopimuksen voi itse irtisanoa sähköisesti. Venepaikan irtisanominen päättää
myös talvisäilytyspaikan kuluvan kauden loppuun. Maksettu paikkamaksu palautetaan, jos
irtisanominen tapahtuu maaliskuun viimeiseen arkipäivään mennessä.

5.10. Haminan kaupungin hallinnoimilla vene- tai talvisäilytyspaikkoja haetaan sähköisellä
hakulomakkeella Haminan kaupungin internetsivuilta löytyvän palvelun kautta. Hakemus
on kausikohtainen. Vapautuneet venepaikat jaetaan kausittain haun auettua ilmoitetun
venekoon ja hakemuksessa esitettyjen satamavaihtoehtojen perusteella. Vuokralainen voi
vahvistaa seuraavaksi veneilykaudeksi olemassa olevan paikkansa vuosittain tammikuun
lopussa sähköisen asioinnin kautta.

5.11. Haminan kaupunki voi tarvittaessa vaihtaa vuokralaisen venepaikkaa kesken kauden,
mikäli veneen koko tai venepaikan tai venesataman olosuhteet sitä edellyttävät.

5.12. Venepaikan vuokrakausi alkaa, kun maksu on saapunut kaupungin tilille, ja päättyy
saman vuoden viimeisenä päivänä. Veneilykausi on kunkin kalenterivuoden 1.5.–30.9.
välinen aika. Venepaikat ovat varattavissa vuosittain maaliskuun kolmannesta
maanantaista aina joulukuun loppuun saakka osoitteessa: https://hamina.venepaikat.fi

5.13. Vuokralainen voi, omalla vastuullaan, tuoda veneen vuokraamalleen venepaikalle
ennen veneilykauden alkua, mikäli säätila ja luonnonolosuhteet sen mahdollistavat,
kuitenkin huomioiden venesataman kunnostustöiden suorittamisen ja niistä aihetuvat
mahdolliset käytön rajoitukset.

5.14. Mikäli muuta ei erikseen ole Haminan kaupungin aluepalveluiden kanssa sovittu,
vuokralaisen on siirrettävä veneensä pois venesataman venepaikalta purjehduskauden
päättymisen jälkeen, ennen sataman jäätymistä, kuitenkin viimeistään 31.12. mennessä.

5.15. Haminan kaupunki ei vastaa veneilykauden ulkopuolisena aikana venepaikalle
jätetylle tai
tuodulle veneelle tapahtuvista venesataman ja laiturin rakenteiden tai kiinnityslaitteiden
huollon, korjauksen tai rikkoutumisen takia tapahtuvista vahingoista tai vaurioista.

5.16. Talvisäilytyskausi alkaa syyskuussa ja päättyy toukokuun loppuun mennessä.

https://hamina.venepaikat.fi
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6 § Vene- ja traileripaikka

6.1. Haminan kaupunki osoittaa vuokralaiselle vene- tai traileripaikan. Veneen tai trailerin
säilyttäminen muulla paikalla on kielletty. Kerhojen hallinnoimat paikat osoittaa
asianomainen venekerho. Venepaikalla ja/tai traileripaikalla olevassa veneessä/trailerissa
tulee olla vuokranantajan toimittama paikkaan oikeuttava tunniste. Tunniste tulee
kiinnittää valvontaa helpottavaan näkyvään paikkaan esim. tuulilasiin tai ohjauspulpettiin
siten, että tunniste on näkyvillä ja helposti tarkistettavissa laiturilta käsin.

6.2. Haminan kaupunki voi siirtää ilman velvoitteita säilytykseen hylätyn, luvattomalla
paikalla
satamassa tai ilman tunnistetta olevan veneen trailerin tai muun tavaran omistajan
kustannuksella, mikäli päällikkö, kuljettaja, omistaja tai haltija ei huolehdi sen siirtämisestä,
eikä tätä kohtuullisessa ajassa tavoiteta.

6.3. Haminan kaupunki ja vastaavasti kaupungin kanssa sopimussuhteessa oleva
venekerho voi pyynnöstä antaa tilapäisen luvan veneen tai trailerin säilyttämiseksi
hallitsemillaan laituri- ja satama-alueilla. Erillisluvasta tulee ehdottomasti olla esillä
merkintä veneessä tai trailerissa tilapäissäilytyksen aikana.

6.4. Kaikenlaisen tavaran, kuten verkkojen tai jollien säilyttäminen Haminan kaupungin
venesatamissa olevilla laitureilla tai muilla satama-alueilla on kielletty. Jollia saa kuitenkin
säilyttää niille erikseen varatuilla alueilla.

6.5. Aisapaikalla veneen tulee olla 0,4 m venepaikan nimellismittaa kapeampi,
peräpoijupaikalla vastaavasti 0,5 m nimellismittaa kapeampi. Aisapaikalla vene saa olla
korkeintaan metrin aisapaikan nimellismittaa pidempi. Haminan kaupungin omistamiin
venesatamiin kiinnitettävän veneen suurin sallittu paino on 10 000 kg, suurin sallittu pituus
15 m ja suurin sallittu leveys on 4,5 m. Tätä kokoluokkaa suuremmat alukset vain Haminan
kaupungin aluepalveluiden luvalla.

6.6. Haminan kaupungin venesatamissa tulee vene kiinnittää siten, että kiinnityksestä
aiheutuva kuormitus laituriin, aisaan, poijuun tai veneeseen on mahdollisimman pieni.
Veneiden liikkeistä aiheutuvat kuormat on vähennettävä käytättämällä riittävää määrää
riittävän tehokkaita joustimia kiinnityksien yhteydessä.

6.7. Kiinnitysvirheestä johtuva poijun siirtyminen ja/tai muut huolimattomasta
kiinnityksestä johtuvan vahingon korjaamiskulut voidaan laskuttaa täysimääräisinä
aiheuttajalta. Venepaikalla ei saa pitää kahta venettä rinnakkain tai peräkkäin.

7 § Talvisäilytys

7.1. Veneen talvisäilytyspaikan osoittavat joko Haminan kaupunki tai satamakohtaisesti
valtuutettu venekerho.
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7.2. Talvisäilytyksessä olevassa veneessä tulee olla vuokranantajan toimittama
talvisäilytykseen oikeuttava tunniste. Tunniste tulee kiinnittää valvontaa helpottavaan
näkyvään paikkaan esim. veneen keulaan tai venepukkiin.

7.3. Mastot tulee säilyttää mastotelineessä, jos se ei mahdu oman alueen sisäpuolelle.
Mastojen säilyttäminen pystyssä on kielletty. Vuokralaisen tulee huolehtia, että vuokratulla
talvisäilytyspaikalla oleva vene on tuettu hyvin.

7.4.Vuokralaisen on huolehdittava suojapeitteen asianmukaisesta kiinnityksestä. Veneen
telakointitarvikkeineen tulee mahtua talvisäilytyspaikan sisäpuolelle.

7.5. Vuokralaisen tulee myös huolehtia, että talvisäilytysalueen rakenteille, laitteille ja
varusteille tai alueen muille käyttäjille tai heidän omaisuudelleen ei aiheudu vaaraa,
vammoja, vaurioita tai muita vahinkoja. Vuokralainen vastaa aina kaikista veneensä, sen
talvisäilytysvarusteiden tai muiden omistamiensa tai hallussaan olevien laitteiden Haminan
kaupungille tai kolmansille osapuolille aiheuttamista vammoista, vaurioista tai vahingoista.
Öljyvuodot ja muut ympäristövahingot sekä niiden siivouskulut ovat vuokralaisen vastuulla.

7.6. Ennen talvisäilytyskauden alkua talvisäilytysalueelle tuodut telakointitarvikkeet poistaa
Haminan kaupunki talvisäilytysalueelta tarvikkeiden omistajan kustannuksella ja vastuulla.
Talvisäilytyskauden jälkeen pukkien ja trailereiden kesäsäilytys on sallittua niille erikseen
merkityillä alueilla. Kesäsäilytysalueen tulee olla tyhjä 15.9. Veneiden ja telakointiin
tarvittavien tarvikkeiden pito talvisäilytysalueella on sallittu vain talvisäilytysaikana. Veneen
omistaja on velvollinen poistamaan tarvikkeet ja siivoamaan alueen välittömästi
talvisäilytyksen tai väliaikaisen telakoinnin päätyttyä.

7.7. Kesäkuun 10. päivän jälkeen talvisäilytysalueella olevat telakointitarvikkeet katsotaan
hylätyiksi. Haminan kaupunki poistaa hylätyt telakointitarvikkeet, joko romutettavaksi tai
säilytykseen. Kustannukset siirtämisestä, romutuksesta tai säilyttämisestä veloitetaan
paikan vuokranneelta. Haminan kaupunki siirtää ilman, että kaupungilla olisi
säilytysvelvoitetta, luvattomassa paikassa tai ilman tunnistetta talvisäilytyksessä olevan tai
veneilykauden aikana luvatta telakoidun veneen.

7.8. Talvisäilytysalueelle johtaa puomi. Portti on avoinna vuoden ympäri klo 07–23.00 välillä.
Muina aikoina säilytysalueelle pääsee avaimella. Avaimen saa maksukuittia vastaan
Haminan kaupungin asiakaspalvelusta (Puistokatu 2, 49400 Hamina) kello 8.00–16.00.

8 § Säilytysalueet

8.1. Säilytysalueet on tarkoitettu veneiden ja trailereiden säilytykseen.

8.2. Autoja ei saa säilyttää venesäilytysalueella. Lumiolosuhteet voivat vaikuttaa alueen
käyttöön talvella.
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8.3. Oma säilytyspaikka tulee pitää siistinä. Sekajätteet tulee laittaa isoihin jätekontteihin ja
pohjien maalaamiseen sekä moottoreiden huoltoon tai korjaamiseen liittyvät jätteet
ongelmajätekonttiin. Ongelmajätekontin ovi tulee pitää suljettuna. Veneiden pohjien pesu
on sallittu ainoastaan ajoportin edessä olevilla pesupaikoilla. Lisäksi veneiden satunnainen
pesu tulee hoitaa miedoilla pesuaineilla, jotka eivät sisällä hiilivetyliuottimia. Pesuvettä ei
saa johtaa suoraa vesistöön. Veneiden, koneiden ja vastaavien laitteiden ammattimainen
tai laajamittainen pesu tai pesu hiilivetyliuottimia sisältävillä pesuaineilla on sallittu
ainoastaan tähän tarkoitukseen rakennetulla pesupaikalla, jonka pesuvedet käsitellään
hiekan- ja öljynerotuskaivoissa tai muussa tarkoitukseen soveltuvassa laitteistossa ja
johdetaan keskitettyyn jätevedenpuhdistukseen. Katu- tai tiealueella ja muilla yleisessä
käytössä olevilla alueilla on ajoneuvojen, veneiden, koneiden ja vastaavien laitteiden pesu
kielletty.

8.4. Vesillä olevan veneen pesun yhteydessä mereen tai vesistöön ei saa päästä liuottimia
tai muita haitallisia aineita. Telakoitujen veneiden pesun ja pohjamaalin poiston yhteydessä
on estettävä haitallisten aineiden pääsy maaperään mahdollisimman hyvin.

8.5. Veneiden hiontapöly ja muu haitallinen jäte on toimitettava asianmukaiseen
keräyspisteeseen tai käsittelyyn. Talvisäilytyksessä moottoreiden jäähdytysjärjestelmien
suoja-aineena käytettävä glykoli tulee keväisin kerätä talteen ja käsitellä vaarallisena
jätteenä. Moottorit tulee keväisin koekäyttää jo telakointialueella, jotta glykolia ei joudu
mereen.

8.6. Venesatamissa ja säilytysalueilla suoritettavat öljynvaihdot on toteutettava tiiviillä
alustalla ja siten että öljyä ei pääse maaperään tai vesistöön. Jäteöljy on huolellisesti
kerättävä talteen ja toimitettava öljyille osoitettuun vaarallisten jätteiden astiaan. Veneiden
hiekka-, sooda-, lasi- yms. puhallus on venesatama-alueilla kielletty. Mikäli venesatamassa
on erotuskaivolla varustettu kunnossapitoalue, on myrkkymaalien poisto tehtävä näillä
alueilla.

9 § Veneiden pitämien talvisäilytysalueilla veneilykaudella

9.1. Veneilykauden aikana 1.5.–30.9. on korjauksen tai muun pakottavan syyn takia vedestä
nostettavasta veneestä tehtävä ilmoitus ensimmäisenä mahdollisena arkipäivänä Haminan
kaupungin viherpalveluille, joka voi myöntää määräaikaisen luvan veneen telakointiin
korjausalueelle. Telakointi on maksullista.

9.2. Veneeseen tulee kiinnittää Haminan kaupungin asiakaspalvelu Rinkelistä saatava
säänkestävä A4-kokoinen lappu. Lapun tulee olla selvästi näkyvillä.
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10 § Toimenpiteet vahinkojen ja rikkomusten sattuessa

10.1. Jos alus tai vene on uponnut, ajelehtii tai on ajanut karille, on meneteltävä
vesiliikennelain mukaisesti. Lisäksi näiden venesatamasääntöjen mukaisella alueella
olevasta tapahtumasta on ilmoitettava välittömästi satamanpitäjälle.

10.2. Jos alus, vene, tavara, työkone tai ajoneuvo on sijoitettu luvatta tai muutoin
venesatamasääntöjen vastaisesti tai liikennettä haittaavalla tavalla eikä päällikkö, kuljettaja,
omistaja tai haltija huolehdi sen siirtämisestä, voidaan se siirtää ja säilyttää satamanpitäjän
teettämänä tarvittaessa virka-apua hyväksi käyttäen. Satamanpitäjällä on oikeus periä
omistajalta tai haltijalta siirtämisestä ja säilyttämisestä aiheutuneet kustannukset.

10.3. Jos venesataman laituri tai muu laite vahingoittuu satamankäyttäjän toiminnan takia,
on siitä viipymättä ilmoitettava satamanpitäjälle. Satamanpitäjä toimittaa aiheutuneiden
vahinkojen arvioinnin, johon tilaisuuteen on kutsuttava myös vahingon aiheuttaja tai hänen
asiamiehensä. Vahingon aiheuttaja on velvollinen korvaamaan syntyneet vahingot.

11 § Täydentävät ohjeet

11.1. Poikkeukset ja valvonta

Haminan kaupunki voi tehdä täydentäviä ohjeita ja määräyksiä venesatamasääntöjen
puitteissa. Näiden venesatamasääntöjen noudattamista valvoo Haminan kaupunki ja
venesatamakohtaisesti valtuutettu venekerho.

11.2. Vastuunrajoitus

Haminan kaupunki ei vastaa venesatamissa ja säilytysalueilla, maalla tai vedessä, myrskyn,
tulvan, veden korkeuden, epänormaalin säätilan tai muiden poikkeuksellisten
luonnonolosuhteiden, eikä myrkkyjen, polttoaineiden yms. tai tulipalojen aiheuttamista
esine- tai henkilövahingoista.

11.3. Säilytys ja lunastus

Haminan kaupunki ei vastaa säilytyksessä olevan veneen, trailerin tai muun tavaran
vahingoista. Veneen, trailerin tai muun tavaran lunastus on tehtävä 12 kuukauden sisällä
talteenottopäivästä (vrt. kohta 5.8). Lunastuksen voi suorittaa tavaran oikeaksi
todistettu omistaja maksamalla siirto- ja säilytyskustannukset. Maksun suorittamisen
jälkeen lunastus on tehtävä viikon kuluessa. Siirto- ja säilytyskustannushinnasto on esillä
kaupungin internet sivuilla. Mikäli veneitä, trailereita tai tavaroita ei lunasteta 12
kuukauden talteenotosta kaupunki voi joko romuttaa talteenoton kohteen tai myydä sen.
Myynnistä kuulutetaan erikseen.
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11.4. Sähkön käyttö venesatamissa

Venesatamissa, joissa on mahdollisuus sähkön käyttöön, sisältyy sähkönkäyttö
venesatamamaksuun veneilykautena 1.5.–30.9. Veneilykauden ulkopuolella sähkön
käytöstä sovitaan erikseen ja siitä myös laskutetaan erikseen käytön mukaan. Suurin
virtamäärä on 10 A eli noin 2 200 W. Sähköä ei saa käyttää veneiden lämmitykseen.
Käytettävien jatkojohtojen on oltava ulkokäyttöön tarkoitettuja ja asennettuna siten,
etteivät ne aiheuta kompastumis- tai muuta vaaraa sataman käyttäjille. Vaaraa aiheuttavat
tai veneen lämmitykseen käytettävät sähköjohdot poistetaan, ja talteen otetut johdot voi
lunastaa virka-aikana Haminan kaupungin viherpalveluista. Haminan kaupunki ei maksa
vuokralaisen tilaamia, esimerkiksi viikonloppuisin suoritettuja päivystysluontoisia
sähkökorjauksia, ellei korjaaja osoita kyseessä olleen todellisen vaaratilanteen.

11.5. Kesävesi

Kesävesi on käytössä Yrjösenpohjan, Hietakylän, Lepikönrannan ja Tervasaaren satamissa.
Vesipisteet ovat käytettävissä sään mukaan veneilykaudella. Veden käytössä on
noudatettava huolellisuutta eikä vettä saa tuhlata.

11.6. Veneessä asuminen

Veneessä asuminen on venesatamassa tai säilytysalueella ehdottomasti kielletty. Erikseen
osoitetuissa vierasvenelaitureissa yöpyminen on sallittua. Talvisäilytysalueella ei saa
tilapäisestikään yöpyä. Matkailuautojen ja asuntovaunujen pysäköinti talvisäilytysalueella
on kielletty.

11.7. Kunnostustyöt

Venesatamassa suoritettavien kunnossapitotöiden takia veneilijän tulee kehotuksen
saatuaan siirtää veneensä välittömästi muualle.

11.8. Erimielisyydet

Näihin satamasääntöihin liittyvät erimielisyydet ratkaistaan Kymenlaakson
käräjäoikeudessa. Sovellettava laki on Suomen laki.
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