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Venesataman järjestyssäännöt

1. New Port Imatran jokaisen venepaikan haltijan tulee toiminnallaan varmistaa, että satama säilyy
siistinä ja viihtyisänä. Satamassa on voimassaolevien lakien ja asetusten lisäksi noudatettava
tämän järjestyssäännön määräyksiä sekä hyviä veneilytapoja. Satama-alueella on hiljaisuus
yleisen järjestyssäännön mukaan 22:00 ja 06:00 välisenä aikana.

2. Avotulen teko on satama-alueella ja veneissä kielletty.

3. New Port Imatra tarjoaa kotisataman peruspalvelut veneilykauden 1.5. ja 31.10. välisenä aikana.
Talven ajaksi sähkö-, vesi- ja viemäriliittymät suljetaan ja jätehuolto päättyvät. Muina kuin em.
veneilykauden aikana veneen pitäminen laiturissa on sallittua vain satamapäällikön luvalla.

4. Pysäköintipaikoilta laitureille on jätettävä kulkuväylät avoimiksi. Huoltolaiturit on tarkoitettu vain
lyhytaikaiseen purkuun ja lastaukseen, ei pitkäaikaiseen pysäköintiin.

5. Nopeusrajoitus satama-alueella on 9 km/h. Satama-alueella ja sinne vievällä vesialueella on
ajettava nopeusrajoituksen mukaan ja vältettävä aaltojen muodostamista.

6. Alusta laituriin kiinnitettäessä ja siitä irrotettaessa sekä aluksen ollessa laiturissa on
noudatettava tarpeellista varovaisuutta, jottei muille aluksille ja laitureille aiheudu vaurioita.
Aluksen sivuilla on käytettävä riittävästi suojaimia.

7. Pidä laiturit siisteinä köysistä ja muista irrallisista esineistä tapaturmien välttämiseksi.
Polkupyörällä ajo laitureilla on kielletty.

8. Sähkökäyttöisten lämmittimien käyttö on kielletty sekä laitureilla että talvisäilytysalueella.
Sähköjohtojen tulee olla ehjiä ja ulkokäyttöön tarkoitettuja. Sähkön käyttäminen ja valvonta on
käyttäjän vastuulla ja hän myös vastaa oman veneensä sähkölaitteiden kunnosta.

9. Veneen huolto- ja puhdistustyöt on suoritettava siten, ettei naapuriveneille aiheudu haittaa eikä
haitallisia aineita joudu vesistöön tai maaperään. Septitankit ja pilssivedet tyhjennetään
imutyhjennysasemalla kunnalliseen viemärijärjestelmään.

10. Uiminen satama-altaassa on kielletty.

11. Huomioi pelastusvälineiden ja sammuttimien sijainti ja tutustu niiden käyttöön.

12. Muiden aluksiin, varusteisiin yms. kajoaminen muutoin kuin niiden suojaamiseksi on kielletty.



13. Noudata siisteyttä. Jätteitä saa jättää vain jäteastioihin. Lajittele (jäteöljy, öljyiset jätteet, lasi.
akut ja paristot, metalli yms.) Mitään jätteitä ei missään tapauksessa saa heittää veteen.

14. Sataman valvojilla on oikeus kehottaa sellaista venekuntaa poistumaan, joka ei noudata näitä
venesataman sääntöjä.

Satamapäällikkö: Juhani Turpeinen
• Osoite: Lammassaarentie 11, 55420 IMATRA

• Puh: 040 149 0705
• Huoltopyynnöt tekstiviestillä numeroon 040 149 0705
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