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   hallituksen päätös 3-4-2019 
VENESATAMAN JA SAAREN SÄÄNNÖT  
 

1. SATAMAN PALVELUT 
 

Vene-ja telakointipaikat vuokrataan ensisijaisesti KKMM ry:n jäsenille. Satamassa olevia 
käyttämättömiä, jäsenille vuokrattuja, venepaikkoja voidaan satamajaoston luvalla käyttää 
tilapäisesti jäsenistön tarpeisiin. Satamajaos ja hallitus voivat päättää vapaana olevan 
paikan vuokraamisesta tai luovuttamisesta ulkopuoliseen, tilapäiseen käyttöön - kuten 
hätäsatamakäyttöön. 
 
Sataman venepaikat ovat laituri-, maa- ja traileripaikkoja. Satamajaosto jakaa vene- ja 
telakkapaikat vuosittain yhdeksi kaudeksi kerrallaan. Vene- ja telakkapaikan saamisen 
edellytys on, että venetietolomakkeen tiedot ovat ajan tasalla. Venetietolomakemappi on 
sataman vartiokopissa. Kaikkiin poikkeamiin, kuten paikkojen vaihtamisiin kesken kauden 
on pyydettävä aina etukäteen satamajaoston lupa.  

• veneilykausi on 1.5 - 31.10 
• veneet on laskettava vesille tai poistettava satamasta juhannukseen mennessä 
• telakointikausi alkaa lokakuun 1. päivä ja jatkuu seuraavan vuoden syyskuun 30. 

päivään 
• telakkapaikalla saa säilyttää veneilykauden aikana traileria ja telakointitarvikkeita  

 
Jäsen voi säilyttää satamassa satamajaoston hyväksynnällä kalastus/metsästystarvike-
laatikkoa (1 kpl/jäsen). Hyväksyntä annetaan vuodeksi kerrallaan. Hyväksynnän edellytys 
on, että tarviketietolomakkeen tiedot ovat ajan tasalla. Tarviketietolomakemappi on 
sataman vartiokopissa. 
 
Sähkön käyttö sataman alueella on sallittu jäsenille seuraavasti: 

• huoltotoimissa työkoneisiin ja laitteisiin kohtuullisessa määrin  
• veneakkujen lyhytaikaiseen lataamiseen (max. 24 h) 

 
Sähköä ei saa käyttää eikä kytkeä: 

• matkailuajoneuvoihin 
• muuhun käyttöön, kuten veneiden tai autojen lämmittämiseen, ilman 

satamajaoston lupaa ja erikseen määriteltyä maksua 
 
Jäsen voi pysäköidä autonsa sataman alueelle harrastustoimintansa ajaksi. Pysäköinti on 
tehtävä siten, että se ei estä sataman teiden, veneenlaskupaikan, laiturien tai traileripaikan 
käyttöä. Pidemmän venematkan ajaksi pysäköintipaikka tulee valita erityisen huolellisesti. 
Satamajaoksen suositus on, että pidempiaikaiseen pysäköintiin käytetään sataman 
pikkuportin viereistä pysäköintipaikkaa. 
 
Matkailuajoneuvojen pitkäaikaispysäköinti sataman alueella on kielletty. 
 
Sataman jätehuoltoa varten on portin luona roskalaatikko sekajätteen pienerille. Kukin 
jäsen huolehtii itse suuremmat jätemäärät, kuten rikkinäiset pressut, telakointitarvikkeet, 
verkkovälineet, veneenosat HSY Sortti-asemalle. Portin luona oleva vaarallisen jätteen 
katokseen saa jätelain mukaisesti tuoda vain kuljetuskelpoisiin astioihin pakattua 
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vaarallista jätettä. Kaikkiin astioihin on selkeästi merkittävä astian sisältö. Yksityishenkilöt 
saavat viedä vaaralliset jätteet maksutta Sortti-asemalle. KKMM ry toimittamana HSY perii 
jätteistä hinnastonsa mukaiset maksut. Lähin Sortti-asema on Jorvaksentie 10, 
Kirkkonummi. 
 
 
 

2. VENE- JA TELAKKAPAIKAN HALTIJAN VELVOLLISUUDET 
 

Telakoidut ja traileripaikkojen veneet, trailerit, telakointitarvikkeet sekä kalastus- ja 
metsästysvälinelaatikot on merkittävä jäsennumerolla. 
 
Venepaikan haltijalla on velvollisuus osallistua kaksiin talkoisiin vuotta kohti sekä tehdä 1-2 
vartiovuoroa veneilykautta kohti. Vartiovuoroaan suorittava ei saa olla alkoholin tai muiden 
päihteiden vaikutuksen alaisena. Talkoopäivän voi suorittaa myös tekemällä 
satamajaoston osoittaman työtehtävän tai vartiovuoron satamassa. Työtehtävän päättää ja 
valvoo satamajaosto. 
 
Vene on kiinnitettävä paikoilleen siten, ettei siitä ole haittaa laiturirakenteille tai viereisille 
venepaikoille. Kiinnitys on tehtävä vähintään kahdella peräköydellä ja yhdellä 
keulaköydellä. Laitasuojia (lepuuttajia) on käytettävä riittävä määrä.  
 
Venepaikan haltijan tulee huolehtia: 

• oman veneensä tyhjentämisestä sadevedestä 
• nimetyn venepaikkansa siisteydestä 
• tarvittaessa nimetyn venepaikkansa kaislojen leikkauksesta 

 
Telakointipaikan haltijalla on velvollisuus huolehtia, että telakoitu alus tai sen peitteet eivät 
aiheuta kovassakaan myrskyssä vaaraa muiden terveydelle tai omaisuudelle. 
Satamajaosto voi määrätä omistajan muuttamaan telakoinnin toteutusta turvallisuusriskin 
vuoksi. Mikäli omistaja ei tee pyydettyjä muutoksia, satamajaosto tekee tarvittavat 
muutokset omistajan kustannuksella. 
 
Telakkapaikan haltijan tulee huolehtia: 

• nimetyn telakkapaikkansa siisteydestä 
• kaikkien telakointirakenteiden purkamisesta juhannukseen mennessä 
• telakkapaikalla säilytettävien telakointitarvikkeiden on oltava helposti siirrettävissä 

satama-alueen huolto- ja kunnostustöiden niin vaatiessa 
• telakkatarvikkeista ei ole haittaa toisille jäsenille tai satamassa liikkumiselle 
• telakkatarvikkeet pysyvät paikallaan tuulesta tai korkeasta vedestä riippumatta 

 
 
 

3. MAJOITTUMINEN SATAMASSA JA SAARESSA 
 
Majoittuminen sataman vartiotupaan veneilykauden aikana 1.5. - 31.10. on sallittu vain 
vartijalle. Saaressa ja satamassa saa olla vierailijoita vain yhdistyksen jäsenen läsnä 
ollessa.  
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Satamassa ja saaressa asuminen on kielletty. Tupakointi ja eläinten vieminen sataman ja 
saaren rakennuksiin on kielletty. Jokainen jäsen siivoaa jälkensä.  
 
Saaressa ei saa säilyttää tarvikelaatikoita tai muuta omaisuutta. 
 
Koirien irti pitäminen satamassa ja saaressa on kielletty. Huom ! Metsästyslaki. 
 
Satamassa ja saaressa saa yöpyä vain tilapäisesti, enintään 2 yötä/viikko. Sataman ja 
saaren rakennuksia ei voi varata ennakkoon tai omaan käyttöön. Kaikki rakennukset ovat 
sataman vartiotupaa lukuun ottamatta kaikkien jäsenten käytössä seuraavilla periaatteilla: 

• saunatupa on ensisijaisesti naisten ja lasten käytössä 
• rakennuksista saa paikan ”niin kauan kuin sisään mahtuu” 
• vieraskirjaan on ehdottomasti merkittävä kaikki käynnit 
• metsästyskauden 20.8. – 31.12. ohjeistus tulee huomioida 

 
Saaressa harrastetaan vesilintujen metsästystä metsästyskaudella 20.8. – 31.12. Kauden 
aikana vapaata liikkumista saaressa voidaan joutua rajoittamaan: 

• turvallisuusnäkökohtien vuoksi (vastuu metsästäjällä) 
• metsästysrauhan vuoksi (suositus noudattaa metsästäjien ohjeita) 

 
 
 

4. METSÄSTYSSÄÄNNÖT 
 
Satamassa ampuma-asemetsästys on kielletty. Metsästys on sallittua saaressa ja sen 
viereisellä vesialueella kartan vuokra-alueet mukaisesti. Metsästysalueen raja saaresta 
koillisen suuntaan on 75 m, lounaan suuntaan 0 m.  
 
Saaressa ei saa harrastaa mitään metsästystä tai ampua ruutiaseilla metsästyskauden 
20.8. – 31.12. ulkopuolella. Sallitut metsästysaseet ovat haulikko ja vaimennettu 
pienoiskivääri 22LR. Saaressa saa olla puheenjohtajan luvalla kerrallaan vain yksi 
metsästävä vieras. 
 
 

5. MAKSUT 
 
Vene- ja telakointipaikoista peritään maksu, joiden suuruus ja eräpäivä on hyväksytty 
vuosikokouksessa. Maksun suorittamatta jättäminen katsotaan vene- ja telakointipaikasta 
luopumiseksi, vastaavasti.  
 
Vene tai muu omaisuus, jota ei voida tunnistaa, on saanut siirtokehotuksen tai maksuja ei 
ole suoritettu, katsotaan hylätyksi. Tällainen vene tai muu omaisuus poistetaan alueelta 
yhdistyksen toimesta tai otetaan seuran omistukseen. Omistaja vastaa kustannuksista 
yhdistyksen sääntöjen mukaisesti. Venesataman ja saaren sekä yhdistyksen säännöt ovat 
nähtävissä verkkosivuilla KKMM.fi ja sataman vartiotuvassa. 
 
Sähkön käyttö muuhun sallittuun toimintaan on sovittava erikseen satamajaoston kanssa. 
Muusta käytöstä peritään satamajaoston määrittämä, käyttömäärästä riippuva maksu. 
Sähkömaksu on kuitenkin vähintään 5 euroa/vrk. 
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Vartiovuoron ja talkoovelvoitteen laiminlyönnistä peritään maksu, joiden suuruus ja 
eräpäivä on hyväksytty vuosikokouksessa. 
 
Jäsenen on huolehdittava, että saaressa tai satamassa yöpyvistä vieraista maksetaan 
hinnaston mukainen yöpymismaksu seuran tilille. Vierailijamaksun suuruus hyväksytään 
vuosikokouksessa.  
 
Saaressa metsästävä vieras on hyväksytettävä etukäteen puheenjohtajalla. Saaren 
metsästysvieraasta on maksettava aina yöpymismaksu, myös päiväkäynnistä. 
 
 
 

6. MUUT VELVOITTEET 
 
Huomioi myös toiset ja pidä satama sekä saari siistinä. Näin vaikutat osaltasi siihen, että 
sopu säilyy ja on mukava toimia yhdessä. 
 
Alkoholin tai muiden päihteiden nauttiminen yhdistyksen tiloissa tai alueilla ei ole 
suositeltavaa, varsinkaan metsästyskauden aikana saaressa. Jäsenen tai hänen 
vieraidensa alkoholi- tai päihdekäytöstä ei saa koitua haittaa toisille jäsenille, heidän 
vierailleen, lähiympäristön naapureille tai omaisuudelle.  
 
Mikäli huomaat jonkun vian tai vaaratilanteen vaikkapa toisen veneessä tai veneen 
kiinnityksessä, pyri estämään vahinko ja ilmoita asiasta veneen haltijalle. Ilmoita 
satamajaostolle havaitsemasi turvallisuusriskit. 
 
Henkilöä, joka on erotettu seurasta, ei saa ilman hallituksen kirjallista lupaa tuoda 
vieraaksi seuran alueille (satama, saari ja Lieksan Erähovi). 

Satama-alueen portit on pidettävä suljettuina. Sataman ja saaren rakennusten ovet on 
pidettävä lukittuina. 
 
MUISTA TARKISTAA AINA LÄHTIESSÄSI, ETTÄ OVET JA PORTIT OVAT LUKITTU! 
 
 
 


