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New Port Keilalahti Oy

Venesataman järjestyssäännöt
1. New Port Keilalahti on yksi Pohjoismaiden nykyaikaisimmista venesatamista. Jokaisen osakkaan ja
venepaikan haltijan tulee toiminnallaan varmistaa, että satama säilyy korkealaatuisena ja
maineeltaan tahrattomana. Satamassa on voimassaolevien lakien, asetusten ja muiden säännösten
lisäksi noudatettava tämän järjestyssäännön määräyksiä ja hyviä veneilytapoja.
2. New Port toimii Espoon kaupungilta vuokratulla vesialueella. Vesialueella on ajettava
nopeusrajoitusten mukaan ja vältettävä aaltojen muodostamista. Laituri-, parkkipaikka- ja
vesialueet on pidettävä siisteinä. Roskat on kuljetettava sataman omaan jätepisteeseen.
3. Satama-alueella on hiljaisuus yleisen järjestyssäännön mukaan 22.00-06.00 välisenä aikana.
4. Koko satama-alue on harattu ja ruopattu vähintään 2,1 metrin syvyyteen, joten veden ollessa
matalimmillaankin on vesisyvyys satama-altaassa ja tuloväylillä vähintään 1,4 m. Keilalahden
satamaan tultaessa ja sieltä lähdettäessä on käytettävä joko Lilla Frökenin eteläpuolista merkittyä
väylää tai kierrettävä satamalaitureiden pohjoispuolitse.
5. Osakkeenomistaja tai venepaikan haltija saa käyttää vain omaa venepaikkaa tai yhtiön osoittamaa
väliaikaista venepaikkaa. Muiden paikkojen käyttö edes väliaikaisesti ilman lupaa on kielletty.
Myöskään ulkopuolisilla ei ole oikeutta kiinnittää venettään edes väliaikaisesti laitureihin tai käyttää
satamaa lastaustarkoituksiin. Venepaikalla saa pitää enintään kahta (2) venettä ja ne eivät saa
yhteensä ylittää paikan tyypin maksimittoja:
V EN EPA I K KA
tyyppi 2
tyyppi 3
tyyppi 4
tyyppi 5
tyyppi 6
tyyppi 7
tyyppi 8

V EN E EN MAK SI MI MI T AT
2,50 x 7,50 m
3,00 x 9,00 m
3,50 x 11,00 m
4,00 x 12,50 m
4,50 x 15,00 m
5,00 x 18,00 m
5,50 x 21,00 m

6. Autojen ja muiden kulkuvälineiden pysäköinnissä on noudatettava liikennemerkkejä. Pysäköinti on
sallittu vain merkityille pysäköintipaikoille. Pelastustielle pysäköinti on ehdottomasti kielletty.
7. Sataman vartioinnista vastaa ulkopuolinen vartiointiliike. Jokaisen osakkaan tai venepaikan haltijan
tulee tarvittaessa pystyä osoittamaan henkilöllisyytensä alueen vartijalle. Veneilijöiden on
huolehdittava, että laitureille johtava portti pidetään aina lukittuna.
8. Osakkaalla on halutessaan oikeus vuokrata venepaikkansa edelleen. Osakas on velvollinen
ilmoittamaan satamapäällikölle osoitteeseen venepaikat@marinetek.net vuokralaisen ja veneen
tiedot. Osakas vastaa siitä, että hänen vieraansa tai vuokralaisensa noudattavat tätä satamaohjetta.
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9. Jokainen on vastuussa omalta osaltaan laituriturvallisuudesta. Turvaportaat sekä
pelastusvälinepylväät tikkaineen, pelastusrenkaineen, sammuttimineen ja muine välineineen on
sijoitettu laiturialueelle tasaisin välein. Jokaisen tulee tutustua lähimmin turvavarusteisiin, jotta
osaa tarvittaessa käyttää välineitä. Puutteista on ilmoitettava satamapäällikölle.
10. Jokaisella satamaan kiinnittyvällä veneellä tulee olla voimassa oleva venevakuutus. Yhtiö ei ole
vastuussa veneelle tai sen varusteille aiheutuvista vahingoista. Satamien laitureilla on
täysturvavakuutus, joka kattaa mm. tulipalon ja ilkivallan, mutta ei huolimattomasta käytöstä
aiheutuvia vahinkoja.
11. Jollien ja muun irtotavaran säilytys laitureilla on kielletty. Sama koskee tavarakärryjä, jotka on
palautettava käytön jälkeen laiturin alkupäähän, portin viereen, niille varattuun paikkaan. Pidä
laiturit siisteinä köysistä ja muista irrallisista esineistä tapaturmien välttämiseksi. Polkupyörällä ajo
laitureilla on kielletty.
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 kumijoustimet.
13. Sähkön ja veden käyttö sisältyy vastikkeeseen. Sähköpylväät on varustettu vikavirtasuojin.
Sähkökäyttöisten lämmittimien ja ilmastointilaitteiden käyttö on kielletty. Sähköjohtojen tulee olla
ehjiä ja ulkokäyttöön tarkoitettuja. Sähkön käyttäminen ja valvonta on käyttäjän vastuulla ja hän
myös vastaa oman veneensä sähkölaitteiden kunnosta.
14. Veneen huolto- ja puhdistustyöt on suoritettava siten, ettei naapuriveneille aiheudu haittaa eikä
haitallisia aineita joudu Keilalahteen. Septitankki tyhjennetään imutyhjennysasemalla kunnalliseen
viemärijärjestelmään.
15. Avotulen teko on satama-alueella ja veneissä kielletty.
16. Sataman valvojilla on oikeus kehottaa sellaista venekuntaa poistumaan, joka ei noudata yllä
mainittuja ohjeita.
New Port tarjoaa kotisataman peruspalvelut veneilykauden 1.5. - 31.10. välisenä aikana. Talven ajaksi
sähkö-, vesi- ja viemäriliittymät suljetaan.
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