
  

Satamayhdistys-Linlo marina ry Satamasääntö Hyväskytty Yhdistyksen syyskokouksessa 10.12.2009 

1 
LINLON SATAMASÄÄNNÖT 
 

1 § Veneen kiinnittäminen satama-alueella muualle kuin Yhdistyksen osoittamalle paikalle on kielletty. 

Veneessä tulee olla näkyvillä sen nimi tai rekisterinumero tai muu selkeä tunnus, jonka satamakapteeni tai 

vartiomies voi tarvittaessa tunnistaa. Veneen vaihdon yhteydessä on uuden veneen tiedot toimitettava 

kirjallisesti Yhdistykselle. 

 

3 § Veneen tulee olla kiinnitetty asianmukaisesti ja hoidettu niin, ettei uppoamisvaara pääse syntymään. 

Laiturin ja veneen välinen kiinnitysköysi tulee ainakin peräpoijulla varustetuilla paikoilla varustaa riittävästi 

mitoitetuilla joustimilla ja vene laitasuojin. Laita- ja törmäyssuojat saa kiinnittää ainoastaan veneeseen. 

 

4 § Tavaroiden, veneiden yms. säilyttäminen tilapäisestikin laiturilla on kielletty ilman Yhdistyksen lupaa. 

 

5 § Veneen heikosta tai huolimattomasta kiinnityksestä, vesilastista tai muusta välinpitämättömyydestä 

johtuvista pelastustoimista Yhdistys veloittaa venepaikan haltijaa täysimääräisesti. 

 

6 § Veneiden nopeus satama-alueella on sovitettava sellaiseksi, ettei häiritsevää peräaaltoa synny.   
 

7 § Vesiskootterilla ajo, vesihiihto sekä muu sellainen toiminta, josta saattaa olla haittaa tai vaaraa muulle 

vesiliikenteelle, on satama-alueella kielletty. 

 

8 § Venepaikan haltijalla on käytettävissä olevien telakointipaikkojen puitteissa oikeus telakoida veneensä tai 

säilyttää traileria Yhdistyksen osoittamalla paikalla venepaikkasäännön mukaisesti.  

 

9 § Jokaisen satama-alueen käyttäjän tulee toimittaa kaikki jätteet niille varattuihin keräilyastioihin, toimittaa 

telakointipukit yms. niille osoitetuille paikoille ja huolehtia siitä, ettei satama-alueelle jää mitään luontoon 

kuulumatonta sillä uhalla, että Yhdistys veloittaa täysimääräisesti satama-alueen käyttäjää suoritetusta 

siivoustöistä. 

 

10 § Veneiden telakointi ja /tai siihen liittyvä toiminta, veneen nosto ja lasku mukaan lukien, ei saa aiheuttaa 

haitta tai vaaraa. 

 

11 § Luvattomasti satamaan kiinnitetyt veneet poistetaan alueelta veneen omistajan kustannuksella. Samoin 

vuosittain 1.7. jälkeen telakointialueella sekä 31.12 jälkeen laitureissa olevat veneet poistetaan, ellei 

säilytykseen ole saatu nimenomaista lupaa Yhdistykseltä.  

 

12 § Linlon pienvenesatamassa olevan huoltolaiturin, traileriluiskan ja mastonosturin käyttö on sallittu 

kaikille Satamayhdistys-Linlo Marina ry:n venepaikan haltijoille. Huoltolaituriin saa kiinnittyä vain tilapäisesti 

huolto- ja kuormaustoimenpiteitä varten. Mastonosturin käyttö tapahtuu aina käyttäjän omalla vastuulla. 

 

13 § Moottoriajoneuvojen pysäköiminen satama-alueella on sallittu vain niille osoitetuilla pysäköintipaikoilla. 

Venepaikan haltijat voivat kuitenkin pysäköidä auton myös tyhjille telakointipaikoille. Laitureiden ja 

telakointiramppien edustalle pysähtyminen on sallittu vain veneiden lyhytaikaisen kuormauksen ja 

vesillelaskun ajaksi. Veneenomistajan vastuulla on myös hänen vieraittensa sääntöjenmukainen pysäköinti. 

Trailereita saa säilyttää pitkäaikaisesti vain Yhdistyksen myöntämällä telakointipaikalla. Trailereiden 

lyhytaikainen pysäköinti on sallittu siihen osoitetuilla pysäköintialueilla.  

 

14 § Alueen jäteastiat on tarkoitettu vain veneilyn ja ulkoilualueen käytön yhteydessä syntyvälle 

tavanomaiselle jätteelle. Kotitalousjätteen vieminen sataman jäteastiaan on kielletty. Akut, jäteöljyt ja muut 

ongelmajätteet on jokaisen itse vietävä kunnan keräilypisteeseen. Jätehuoltolain rikkomukset saatetaan 

viranomaisten tietoon.  

 

15 § Kotieläimet on pidettävä satama-alueella kytkettyinä. 

 

16 § Yhdistys ei vastaa veneisiin kohdistuneista ilkivallan tai luonnonvoimien aiheuttamasta vahingoista. 

 

17 § Tätä satamasääntöä valvovat Yhdistyksen edustajat.   


