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I LUKU Yleiset säännökset 
 
1 § 
Jämsän kaupungin satama-alueilla on lakien ja asetusten sekä näiden nojalla annettujen säännösten lisäksi noudatettava 
tämän satamajärjestyksen ja satamaviranomaisen antamia määräyksiä. 
 
2 §  
Tässä satamajärjestyksessä tarkoitettuihin satama-alueisiin kuuluvat seuraavat alueet: 

- Jämsänjoen matkustajasatama ja vierasvenesatama 
- Hulkkionlahden satama 
- Länkipohjan satama 
- Pajulahden satama 
- Vaherin satama 
- Jämsän kaupungin rakentamat ja hallinnoimat pienvenesatamat ja rantapaikat 

 
Satama-alueen maa- ja vesialueiden rajat on merkitty tämän satamajärjestyksen liitteinä oleviin karttoihin. Säännös 
koskee mainittuja satama-alueita siltä osin kuin alueet ovat kaupungin omistuksessa tai muutoin yleisessä käytössä. Tätä 
satamajärjestystä noudatetaan myös muilla kaupungin omistamilla vesi- ja ranta-alueilla.  
 
Satamaan merkityt vierasvenepaikat ovat vieraileville aluksille. Aluksella tarkoitetaan tässä satamajärjestyksessä jokaista 
vesiliikennelain mukaista vesikulkuneuvoa. 
 
3 § 
Satamien toiminnasta vastaa Jämsän kaupungin elinvoimalautakunta ja satamaviranomaisena toimii kaupungininsinööri. 
Elinvoimalautakunta vahvistaa satamajärjestyksen, venepaikkojen vuokrausehdot, telakka- ja järjestyssäännöt, 
turvallisuusohjeet ja pelastussuunnitelman sekä päättää satama- ja laiturimaksuista. Puistotoimi huolehtii tämän 
satamajärjestyksen mukaisista satamanpitäjän tehtävistä kaupunginpuutarhurin johdolla. Satamanpitäjä voi antaa 
soveltamisohjeita ja täsmennyksiä tähän satamajärjestykseen.  
 
Tämä satamajärjestys on nähtävillä kaupungin verkkosivuilla. 
 
4 § 
Uiminen, vesihiihto ja purjelautailu ei ole sallittu yleisillä laiturialueilla tai niiden edustalla eikä satama-alueen laiva- ja 
veneväylillä ilman satamaviranomaisen lupaa. 
 
5 § 
Satama-alueelle sijoitettuja hengenpelastusvälineitä ei saa käyttää muihin tarkoituksiin. Myöskään varoitustauluja, 
aitauksia tai muita merkkejä ei saa siirtää tai poistaa ilman satamaviranomaisen lupaa.  
 

II LUKU Satamaviranomaiselle tehtävät ilmoitukset 
 
6 § 
Satama-alueella järjestettäviin kilpailuihin ja tapahtumiin tarvitaan aina satamaviranomaisen lupa. 

 
7 § 
Matkustaja-alusten aikatauluista ja niiden muutoksista on ilmoitettava hyvissä ajoin satamaviranomaiselle ennen 
liikenteen alkamista tai muutettujen aikataulujen käyttöön ottamista. 
 
8 § 
Satamassa ja sieltä käsin tapahtuvaan kaupalliseen toimintaan on pyydettävä lupa elinvoimalautakunnalta ennen 
toiminnan aloittamista.  
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9 § 
Satama-alueelle sekä vesi- ja ranta-alueille ei saa rakentaa muuta liikennettä haittaavia esteitä eikä myöskään laitureita, 
siltoja, arkkuja, poijuja tai paaluja ilman satamaviranomaisen lupaa.  
 

 
III LUKU Aluksen saapuminen ja sijoittaminen  
 
10 § 
Alus on kiinnitettävä tai ankkuroitava satamassa osoitettuun paikkaan. Alus on viipymättä siirrettävä toiseen paikkaan, jos 
satamanpitäjä niin määrää. Siirto tapahtuu aluksen kustannuksella.  
 
Alusta ei saa ankkuroida tai kiinnittää satamassa niin, että kulku satama- tai lähiväylillä vaarantuu. 
 
Aluksen omistajan tai haltijan on valvottava, että aluksen kiinnityslaitteet ovat aina kunnossa. Aluksen päällikön tulee olla 
tietoinen aluksen sijoituspaikan kulloisestakin vedensyvyydestä. 
 
11 § 
Satamaa säännöllisesti käyttäville matkustaja- ja muille aluksille satamanpitäjä osoittaa määrätyn paikan kutakin 
purjehduskautta varten, joka jatkuu toistaiseksi. Alusta ei saa ilman satamanpitäjän suostumusta siirtää satamassa 
toiseen paikkaan. 
 
Aluksen saa kiinnittää tilapäisesti purkua ja lastausta varten tähän tarkoitukseen varattuun laituriin. 
 
Luvatta kiinnittyneet alukset ja muut uivat laitteet voi satamanpitäjä poistaa aluksen omistajan kustannuksella ja 
vastuulla. 
 
12 § 
Veneluiskiin ja huoltolaitureihin ei saa jättää alusta pidemmäksi aikaa kuin sen lasku tai nosto vaatii. 
 
13 § 
Alusta laituriin kiinnitettäessä, irrotettaessa ja sitä siirrettäessä sekä sen laiturissa ollessa on noudatettava tarpeellista 
varovaisuutta laiturin ja satamalaitteiden vaurioitumisen välttämiseksi. 
 
Ankkurin käyttämistä laiturin vierustoilla on vältettävä. Aluksen sivulla on sen laiturissa ollessa käytettävä riittävästi 
suojakkeita. 
 
Aluksen ulkopuolelle ulottuvat laitteet eivät saa häiritä liikennettä eivätkä vahingoittaa satamalaitteita. 
 
14 § 
Laiturissa ollessa saa aluksen potkuria käyttää vain hiljaisella pyörimisnopeudella. 
 
15 § 
Riisutun ja talvehtivan aluksen sijoittamiseen satamaan tai laituriin on aina saatava satamanpitäjän lupa. Alus on 
kiinnitettävä satamanpitäjän määräämään paikkaan ja tämän hyväksymällä tavalla. Aluksen omistajan on valvottava, että 
aluksen kiinnityslaitteet ovat aina kunnossa. Vastuu aluksesta on omistajalla. 
 
16 § 
Aluksen saa telakoida talven ajaksi satama-alueelle vain venepaikkojen vuokrausehtojen ja telakointiohjeen mukaisesti.  
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IV LUKU Liikenne sataman alueella 
 
17 §  
Alusten nopeus on säädettävä olosuhteiden, paikan ja aluksen rakenteen mukaan niin, ettei siitä aiheudu vahinkoa, 
haittaa tai vaaraa muille sataman käyttäjille, satamalle tai sen laitteille. Aallokon aiheuttamiskieltoa ja erityistä 
varovaisuutta on aina suositeltavaa noudattaa satama-alueella.  
 

 
IV LUKU Tavaran varastointi  
 
18 § 
Tavaraa purettaessa ja lastattaessa on huolehdittava siitä, ettei laiturirakenteita tai satamalaitteita vahingoiteta. Raskaita 
nostureita laiturille sijoitettaessa on nosturin omistajan hankittava satamanpitäjältä varmuus laiturin kestävyydestä ja 
saatava tämän suostumus nostopaikkaa määrättäessä.  
 
19 § 
Satama-alueelle ei saa varastoida tavaraa ilman satamanpitäjän lupaa. Kulkua tai pelastus- tai sammutusvälineiden käyttöä 
ei saa estää.  
 
Tavara, joka vuodon, hajun tai muun syyn takia aiheuttaa haittaa tai vahinkoa, on tavaranhaltijan viipymättä vietävä pois 
satama-alueelta. Ellei tavaranhaltija siirrä pois haittaa aiheuttavaa tavaraa, on satamapitäjällä oikeus suorittaa siirto 
tavaranhaltijan kustannuksella.  
 

 
V LUKU Ympäristömääräyksiä  
 
20 § 
Satama-altaaseen, laitureille tai maastoon ei saa päästää aluksesta jätteitä tai roskaa. Lumen ja jään poistaminen 
aluksesta laiturille on kielletty.  
 
21 § 
Aluksen päällikön on huolehdittava siitä, että aluksesta ei joudu ympäristöön saastuttavia aineita tai jätteitä. Hänen on 
huolehdittava myös siitä, että aluksessa syntyvät jätteet toimitetaan satamaviranomaisen järjestämiin jätesäiliöihin 
asianmukaisesti lajiteltuina. Jätehuollossa noudatetaan Jämsän kaupungin jätehuoltomääräyksiä. Aluksesta tai sillä 
harjoitettavasta toiminnasta ei saa myöskään aiheutua kohtuutonta haittaa tai vaaraa ympäristölle tai muille sataman 
käyttäjille. 
 
22 § 
Sellaisia alusten korjaus- ja kunnostustöitä, joista saattaa aiheutua likaisuutta, mataloitumista tai tulenvaaraa, saadaan 
suorittaa vain satamapitäjän luvalla ja erikseen osoitettavassa paikassa. Jos työstä aiheutuu haittaa sataman toiminnalle, 
on se satamanpitäjän vaatimuksesta keskeytettävä. Roskat ja jätteet on työn teettäjän toimesta vietävä 
satamaviranomaisen osoittamiin paikkoihin ja työn likaamat paikat puhdistettava.  
 
23 § 
Satamassa toimivien yritysten on huomioitava kulloinkin voimassa olevat ympäristöluvat ja sopeutettava toimintansa 
niiden määräyksiin. Yritysten ja muiden toimijoiden on nimettävä yhteyshenkilö ympäristöasioiden hoitamista varten.  

 

http://www.jamsa.fi/images/asukkaille/Ymparisto_ja_luonto/J%C3%A4tehuoltom%C3%A4%C3%A4r%C3%A4ykset.pdf
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VI LUKU Toimenpiteet vahinkojen ja rikkomusten sattuessa 
 
24 § 
Jos alus on satama-alueella joutunut veden valtaan tai uponnut, päällikön tai omistajan on poistettava se niin pian kuin 
mahdollista tai merkittävä paikka varoitusmerkein. Ellei näin tapahdu, on satamanpitäjällä myös oikeus viipymättä ryhtyä 
toimenpiteisiin aluksen poistamiseksi.  

 
25 § 
Jos alus on vahingoittanut laituria tai sataman muita laitteita, on aluksen tai veneen omistaja velvollinen viipymättä 
ilmoittamaan asiasta satamapitäjälle, joka toimittaa vahinkojen arvioinnin. Arviointitilaisuuteen on kutsuttava myös 
vahingon aiheuttaja tai hänen asiamiehensä.  
 
Vahingonaiheuttaja on velvollinen korvaamaan syntyneen vahingon. 
 
26 § 
Jos alus tai ajoneuvo on vastoin satamaviranomaisen määräyksiä tai liikennettä haittaavalla tavalla sijoitettu satama-
alueelle eikä aluksen päällikkö tai veneen omistaja noudata annettuja määräyksiä, on satamapitäjällä oikeus, tarvittaessa 
virka-apua hyväksikäyttäen, toimittaa siirtäminen omistajan kustannuksella.   
 
27 § 
Öljyvahingon tai muun haitallisen aineen päästön sattuessa tai sen uhatessa on asiasta ilmoitettava välittömästi 
hätäkeskukselle ja ryhdyttävä tarvittaviin torjuntatoimiin (merenkulun ympäristönsuojelulaki, 11. luku). 

 

VII LUKU Erinäiset määräykset 
 
28 § 
Sellaisen satamaviranomaisten haltuun otetun aluksen, veneen tai tavaran suhteen, jonka omistaja on tuntematon tai 
jolle ei puolen vuoden kuluessa ilmaannu omistajaa, menetellään niin kuin löytötavarasta on säädetty.  
 
29 § 
Satama-alueella olevat alukset on hyvissä ajoin ennen veden jäätymistä siirrettävä maihin ja keväisin kesäkuun 15. 
päivään mennessä laskettava vesille. Muussa tapauksessa satamanpitäjällä on oikeus periä venepaikkojen 
vuokrausehtojen mukaisesti kesäsäilytyksestä maksu tai tarvittaessa toimittaa siirtäminen kaupungin varastoon. Siirrosta 
omistajalta peritään korvaus aiheutuneista kustannuksista.  
 
30 § 
Käyttämällä Jämsän kaupungin satamaa, kiinnittymällä tai ankkuroimalla tämän satamajärjestyksen mukaiselle alueelle, 
hyväksyy satamankäyttäjä satamajärjestyksen määräykset sekä Jämsän kaupungin venepaikkojen vuokrausehdot. Ne ovat 
luettavissa Jämsän kaupungin verkkosivuilla. 
 
31 § 
Tämän satamajärjestyksen määräysten rikkomisen vuoksi satamaviranomainen voi evätä rikkojalta pääsyn satama-
alueelle. Tämän lisäksi rikkomuksen tekijä on velvollinen korvaamaan aiheuttamansa vahingot ja kustannukset. 
 
Lain tai asetuksen rikkomisesta seuraa lainsäädännön siitä määräämä rangaistus. 
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32 § 
Jämsän kaupungin satama-alueilla vuokrattavat rantapaalupaikat on tarkoitettu yksinomaan rantaan vedettäville pienille 
moottori- ja soutuveneille. Laituripaikat ovat moottori- ja purjealuksille. Kaikista laituri-, rantapaalu- ja ranta-
ankkurointipaikoista tehdään venepaikkojen vuokrausehtojen mukaisesti kirjallinen vuokrasopimus ja peritään 
elinvoimalautakunnan hyväksymä vuosivuokra.  
 
33 § 
Alusta ei satama-alueella ole luvallista käyttää pysyvään asumiseen. 
 

 
VIII LUKU Voimaantulo 
 
34 § 
Tämä Jämsän kaupungin satamajärjestys tulee voimaan sinä päivänä, jolloin sen hyväksyminen on saatettu yleisesti 
tiedoksi siten, kuin kunnalliset ilmoitukset Jämsän kaupungissa julkaistaan.  
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