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KULKULUVAT SATAMA-ALUEEN LIIKENNE SUOJA-VARUSTEET
Satama-alueella liikkuminen on sallittua vain Uuden-
kaupungin Satama Oy:n myöntämällä kulkuluvalla. 
Alueelle saapuvan tai alueella liikkuvan on pyydettä-
essä todistettava henkilöllisyytensä ja syy satamassa 
liikkumiseensa.

Satamassa työskentelevät voivat hankkia kulkulu-
van työnantajaltaan ja satamassa asioivat henkilöt 
yritykseltä, joka on vierailun kohteena. Asiakkaat tai 
ajoneuvot ovat satamassa liikkuessaan asiointiyrityk-
sen vastuulla. Ajoneuvon kuljettaja vastaa kyydissään 
alueelle saapuneista matkustajista.

Kulkuluvan saat ottamalla yhteyttä satamatoimis-
toon satama@ukiport.fi tai täyttämällä kulkulupa-
hakemuksen sivuillamme.

Satama-alueella on käytössä kaksi eri porttia, Hepo-
karintien pääportti sekä Kalasatamantien erikoiskul-
jetusportti. Pääportilla ajoneuvosi tunnistetaan rekis-
terikilvestä ja sisäänpääsy onnistuu, jos kulkulupa on 
kunnossa ja rekisterikilpi on puhdas. Jalankulkijan ja 
pyöräilijän sisäänpääsy onnistuu henkilöportista koo-
dia apuna käyttäen. Koodin saat satamatoimistosta. 
8 m leveä erikoiskuljetusportti avataan tarvittaes-
sa sataman toimesta. Ilmoitathan tarpeestasi portin 
käyttöön kulkulupaa hakiessasi tai erillisesti satama-
toimistoon. Satama-alueella käytetään tallentavaa 
kameravalvontaa sekä suoritetaan säännöllistä kier-
tovartiointia.

Sataman alueella tilapäisellä paikalla tehtävä tulityö 
edellyttää aina kirjallista tulityölupaa Uudenkaupun-
gin Satamalta. Muistathan, että valokuvaus ja vide-
ointi on sallittu suljetulla alueella vain satamayhtiön 
luvalla.

Nestesäiliön käyttö vain satamaoperaattorin avus-
tuksella.

Nopeusrajoitus satama-alueella on 30 km/h. Satama-
alueella noudatetaan normaaleja liikennesääntöjä ja 
merkkejä. Niiden ja muiden ohjeiden rikkomukses-
ta seuraa huomautus sekä mahdollisesti kulkuluvan 
väliaikainen tai pysyvä peruuttaminen. Ajaminen on 
kielletty laiturialueilla, ellei toimeksianto sitä erityi-
sesti edellytä. Turhaa ajamista lastaavan tai purkavan 
aluksen vaikutusalueen läheisyydessä on vältettävä.

Satama-alue on ristikkäisliikennealuetta, jossa liikkuu 
ajoneuvojen lisäksi satamaoperaattorin vetomesta-
reita ja muita työkoneita.

Trailerit ja kontit pysäköidään sallituille alueille, vienti 
ja tuonti, merkityille pysäköintiruuduille. Tarvittaessa 
apua saa satamaoperaattorilta. Muu pysäköinti on 
sallittu vain merkityillä P-alueilla tai pysäköintiruu-
duissa. Vältä ylimääräistä jalankulkua satama-alueel-
la.

Huomioithan, että perävaunun päältä on poistettava 
jää ennen maantielle lähtemistä. Poistaminen tapah-
tuu satama-alueella lumenpoistokontilla.

Kuorman punnitusta varten satama-alueella on mak-
sullinen kuormavaaka.

Työskenneltäessä ja liikuttaessa satama-
alueella on aina käytettävä vähintään CE1-
merkittyä suoja-/varoitusvaatetusta, turva-
jalkineita sekä suojakypärää. Suojakypärää 
ei tarvitse käyttää työkoneen ja ajoneuvon 
sisätiloissa, eikä työmatkaliikenteessä. 

Laivan miehistön siirtyessä portille jalan tai 
pyörällä pyydetään käyttämään CE1-merkit-
tyä suoja-/varoitusvaatetusta.

Suoja-varusteiden käyttöä valvotaan pisto-
koemaisesti satamayhtiön toimesta. Niiden 
ja muiden ohjeiden rikkomuksesta seuraa 
huomautus sekä mahdollisesti kulkuluvan 
väliaikainen tai pysyvä peruuttaminen.

HÄTÄTILANTEESSA 
TOIMIMINEN

1. Arvioi tilanne  
(autettavien määrä ja avun tarve) 

2. Tee hätäilmoitus (112) 

3. Pelasta 

4. Estä lisäonnettomuudet

5. Anna hätäensiapu

Vahingoista ja poikkeamista on ilmoitettava 
satamavalvontaan +358 44 767 1000.


