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1. Yleiset säännökset 
 

Tämä satamajärjestys täydentää voimassa olevia lakeja ja muita 
säädöksiä.  
 
Satamajärjestyksen määräyksiä ja ohjeita noudatetaan Kaskisten 
Satama Oy:n hallinnoimalla alueella. Satama-alueen rajat on 
merkitty tämän asiakirjan liitteenä olevaan karttaan.  
 
Lisäksi tämän satamajärjestyksen kartalla on määritelty Poliisilain 
ja -asetuksen mukaiset liikkumis- ja oleskelurajoitusalueet. Kielto 
samoin kuin sen rikkomisesta aiheutuvat seuraukset on ilmaistu 
satama-alueen rajalle sijoitetuin ilmoitustauluin. 
 
Satamayhtiö ilmoittaa kaikki epäillyt rikokset poliisiviranomaisen 
käsiteltäväksi. 
  

  Aluksen päällikön tai asiamiehen sekä muun liikenteenharjoittajan 
on annettava kaikki tiedot, jotka ovat tarpeen satamayhtiön 

 
 

 
  Yritysten on luovutettava korvauksetta satamayhtiölle kaikki sen 

lupa-ehtojen noudattamiseksi tarvittavat tiedot sekä osallistuttava 
lupaehtojen edellyttämiin ympäristöselvityksiin, sikäli kuin ne 
kohdistuvat kyseisen yrityksen toimintaan satama-alueella.  
 

 Alusjätehuolto 
 
Sataman alusjäteohje esittelee voimassa olevat sataman 
jätehuoltomääräykset, keräyspisteet ja yhteyshenkilöt. 

 
  Aluksen päällikön on huolehdittava siitä, että jätteiden käsittelyssä 

ja lajittelussa noudatetaan sataman alusjäteohjetta.  
 

  Alusten ja tavarankäsittelyn puhtaanapitomääräykset  
 
  Aluksen päällikön on huolehdittava siitä, että aluksesta ei joudu 

luontoon ja sataman rakennetuille alueille niitä pilaavia aineita tai 
jätteitä, ja ettei aluksen toiminnasta aiheudu kohtuutonta haittaa 
muille sataman käyttäjille.  

 
Aluksen päällikkö tai tavaranhaltija on velvollinen välittömästi 
ilmoittamaan veteen pudonneesta tavarasta tai veteen 
päässeestä öljystä tai muista saastuttavista aineista ja ryhdyttävä 
heti toimenpiteisiin niiden poistamiseksi. 
 

  Satamassa tavarankäsittelyä teettävän ja tekevän on pidettävä 
huolta siitä, että käsittelyn yhteydessä ei tarpeettomasti liata eikä 
aiheuteta tarpeetonta melua. Tavaran käsittelijän ja työn teettäjän 
on huolehdittava siitä, että jätteet, lastijäämät, tavara-alustat ja 
peitteet viedään niille osoitettuihin paikkoihin ja että likaantuneet 
paikat puhdistetaan. Kehotuksesta huolimatta puhdistamatta 
jääneet alueet puhdistetaan tavaranhaltijan kustannuksella. 

 
  Satamayhtiö voi keskeyttää tavaran käsittelyn, mikäli siitä syntyy 

ympäristöä haittaavaa pölyä tai melua.  
 
  
  

4. Satamaan tehtävät ilmoitukset 
 

Satamaan saapuvan aluksen liikenteenharjoittajan, asiamiehen tai 
päällikön on annettava alusliikennepalvelulain edellyttämät 
ennakkoilmoitukset PortNet –tietojärjestelmään. Muut ilmoitukset 
(esim. raideliikenne) tehdään satamayhtiön määräämällä tavalla.  

 
  Säännöllisen tavaraliikenteen alusten aikatauluista ja niiden 

muutoksista on neuvoteltava ja sovittava satamayhtiön kanssa 
hyvissä ajoin.  
 


