
Arvoisa Keilalahti Marina –veneilijä,

Saapuminen

Keilalahden metroasema on vain reilun 300 metrin päässä. Venesatamalla on hyvät 
pysäköintimahdollisuudet aivan laitureiden vieressä omalla autolla liikkuville. 

Lyhytaikainen pysäköinti

Keilalahden edustalla olevien lyhytaikaisten autopaikkojen enimmäispysäköintiaika on 2 tuntia. 
Autoissa pitää olla näkyvillä Keilalahti Marina Oy:n antama pysäköintilupa täydennetteynä nimellä 
ja rekisterinumerolla sekä pysäköintikiekko. Autoja ei saa pysäköidä kulkuluiskan eteen sulkemaan 
autojen lastausta ja kärryliikennettä. Erityinen pysäköintikielto koskee rannan vierustaa kiertävää kevyen 
liikenteen väylää. Sitä ei saa käyttää missään olosuhteissa, koska se on myös virallinen pelastustie.

Pitkäaikainen pysäköinti

Keilalahti Marina tarjoaa myös lisäpalveluna pysäköintiä satamassa.
Osake- ja vuokrapaikkojen omistajilla on mahdollisuus vuokrata myös oma ilta- ja viikonloppu paikoitus 
autoille tai oma koko vuoden vuosipaikka.
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Satamaohje
Keilalahti Marina Oy
Kotipaikka: Turku
Y-tunnus: 1652809-6
Käyntiosoite: Keilasatama 5, 02150 Espoo

1. Keilalahti Marinan satama on Pohjoismaiden nykyaikaisempia moottorivenesatamia. 
Espoossa sijaitseva satama sijaitsee ainutlaatuisessa paikassa Keilalahdessa. Jokaisen 
osakkaan ja venepaikan haltijan tulee toiminnallaan varmistaa, että sataman säilyy 
korkealaatuisena ja maineeltaan tahrattomana.

2. Keilalahti Marina toimii Espoon kaupungilta vuokratulla vesialueella. Satama-alueella on 
noudatettava kaupungin antamia ohjeita, määräyksiä ja järjestyssääntöjä. Vesialueella 
on ajettava nopeusrajoitusten mukaan ja vältettävä aaltojen muodostumista. Laituri-, 
parkkipaikka- ja vesialueet on pidettävä siisteinä. Roskat on kuljetettava sataman omaan 
jätepisteeseen.

3. 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.

4. Laituripaikan käytön ehtona on vastikkeiden ja muiden maksujen hoitaminen. 
Laiminlyöntitapauksissa sataman hallinnolla on oikeus ottaa paikka haltuunsa ja vuokrata 
se edelleen rästimaksujen saamiseksi.

5. Osakkeen omistaja 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.

6. Sataman vartioinnista vastaa ulkopuolinen vartiointiliike. Jokaisen osakkaan tai venepaikan 
haltijan tulee tarvittaessa pystyä osoittamaan henkilöllisyytensä alueen vartijalle, jotta 
tämä voi varmistaa oikeuden veneen kiinnittämiseen. Veneilijöiden on huolehdittava, että 
laitureille johtava portti pidetään lukittuna.
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7. Osakkaalla on halutessaan oikeus vuokrata venepaikkansa edelleen. Mitään 
paikkakuntakohtaisia tai muita rajoituksia ei ole. Osakas ilmoittaa Keilalahti Marinalle 
vuokralaisen tai vieraan nimen, jotta vartiointiliikkeelle saadaan ajaan tasalla oleva tieto 
veneen kiinnittymiseen oikeuttavista henkilöistä. Osakas vastaa siitä, että hänen vieraansa 
tai vuokralaisensa noudattavat tätä satamaohjetta. 

8. 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.

9. Jokaisella satamaan kiinnittyvällä veneellä tulee olla voimassaoleva venevakuutus. Yhtiö ei 
ole vastuussa veneelle tai sen varusteille aiheutuvista vahingoista. Sataman laitureille on 
käytössä täysturvavakuutus, joka kattaa mm. tulipalon ja ilkivallan, mutta ei holimattomasta 
käytöksestäaiheutuvia vahinkoja.

10. Jollien ja muun irtotavaran säilytys laitureille on kielletty. Sama koskee tavarakärryjä, jotka 
on palautettava käytön jälkeen laiturin alkupäähän, portin viereen, niille varattuun paikkaan.

11. 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.

12. Sähkön ja veden käyttö sisältyy vastikkeeseen. Sähköpylväät on varustettu vikavirtasuojin. 
Sähkökäyttöisten lämmittimien 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.

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

14. Keilalahti Marina tarjoaa sataman peruspalvelut veneilykauden ajaksi, eli 1.5. - 31.10. välisenä 
aikana. Talven ajaksi sähkö-, vesi- ja viemäriliittymät suljetaan.
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Sataman yhteystiedot
Keilalahti Marina Oy
Keilasatama 5, 02150 Espoo
60 10,30’ P, 24 50,00’ I

Toimiston osoite:
Kuninkojankaari 9
20320 Turku

www.keilalahtimarina.fi

Vuokrattavat venepaikat, venepaikkaosakkeet, 
huoltoilmoitukset:
Tomi Varjonen          +358 40 560 2169           tomi.varjonen@boatstore.fi



Keilalahti Marina sataman 
turvallisuusohje
Keilalahti Marina Oy
Keilasatama 5, 02150 Espoo
60 10,30’ P, 24 50,00’ I

• Pelastusvälineiden, tikkaiden ja sammuttimien sijainnit löydät vieressä olevasta kartasta.

• Yleinen hätänumero 112

• Vaaran uhatessa satamassa olevat veneilijät hälytettävä turvallisella ja parhaalla 
mahdollisella tavalla (huutaminen, viheltäminen, torvi)

• Tulenteko sekä grillein käyttö veneissä ja laitureilla on satama-alueella kielletty.

• Laitureille ei saa jättää kompastusmisvaaraa aiheuttavia kiiinnitys- tai muita köysiä, 
sähköjohtoja tai irrallisia esineitä.

• Ankkurikiinnitys on satama-alueella kielletty.

• Satamassa uiminen on kielletty.
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Sataman järjestyssäännöt

1. Satamassa on voimassaolevien lakien, asetusten ja muiden säännösten lisäksi noudatettava 
tämän järsjestyssäännön määräyksiä.

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

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

4. Uiminen satama-alueella on kielletty.

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

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

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

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

9. Satama-alueella on hiljaisuus yleisen järjestyssäännön mukaan 22.00-06.00 välisenä aikana.

10. Nopeusrajoitus satama-alueella on 3 solmua/h.

11. Sataman valvojilla on oikeus kehottaa sellaista venekuntaa poistumaan, joka ei noudata yllä 
mainittuja ohjeita.

12. Sataman hoitajana toimii Victor Valkama, victor.valkama@boatstore.fi, 050 433 9575

Tärkeitä puhelinnumeroita:
Keilalahti Marina palvelunumero:
Poliisi:  
Palokunta: 
Lääkäri:  
Yleinen hätänumero 

050 433 9575
112
112
112
112
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