
 
 

 HAUKILAHDEN SATAMAN VARTIOINTIOHJEET 
 
Espoon Merenkävijät, Haukilahden Venekerho ja Matinkylän Venekerho hoitaa Haukilahden 
sataman vartioinnin järjestelytehtävät Espoon kaupungin toimeksiannosta ja omien jäsentensä osalta 
venepaikkaan liittyvänä velvoitteena. 
 
Vartijat muistuttavat seuraavan yön vartioita vartiointivuorosta viimeistään illalla 
aloittaessaan omaa vartiointiaan !!! Vartijoiden yhteistiedot (EMK) löytyvät sähköisestä 
vartiojärjestelmästä kohdasta ”Venepaikat – yhteystiedot” 
 
1. Vartiontikausi alkaa toukokuussa vesillelaskuaikaan ja päättyy syksyllä veneiden nostoaikaan 
syyskuun lopussa. Tarkemmat ajat ilmoitetaan EMKn verkkosivuilla ja jäsentiedotteissa. 
 
2. Vartiointi suoritetaan klo 21.00 – 05.00 välisena aikana (EMKn vartiovuorot). Vartijat hoitavat 
vartioinnin koko yön yhdessä. Vartiointialue kierretään noin tunnin välein. 
 
3. Vartioinnin tarkoituksena on varkauksien ja ilkivallan ehkäisy, tapauksista hälyttäminen ja 
veneiden kiinnityksen tarkkailu ja kohentaminen vahinkojen estämiseksi esimerkiksi myrskyn 
sattuessa. Yövartija tarkastaa kierroksellaan, että satamassa kaikki laitteet, lukot, kiinnitysrenkaat, 
mastonosturi, laiturikärryt, käsivalaisimet yms ovat kunnossa ja ilmoittaa epäkohdista 
satamatoimikunnan jäsenille, satamamestarille tai muille asianomaisille, mikäli itse ei voi vikaa 
korjata.  
 
4. Tukikohtana on EMKn vartiotupa, joka sijaitsee EMKn toimistorakennuksen pohjoispäässä. Oveen 
käy laituriportin avain. Tuvassa on vartiointipäiväkirja, johon tulee tehdä huolellisesti asianmukaiset 
merkinnät (ensisijaisesti sähköiseen ja teknisen vian sattuessa paperiseen).  
 
5. Vartiointialueena on koko satama-alue, poislukien Mellstenin venekerhon laituri (C). A-laituriin 
on erillinen avain vartiotuvassa. 
 
6. Ilmoitukset ja hälytykset vartija tekee suoraan poliisille, palokunnalle tai veneen omistajalle. 
Tarvittaessa on ilmoitettava tapahtumista myös EMK:n vartiointipäällikölle. 
 
7. Vartijoiden velvollisuus on huolehtia vartiotuvan kohtuullisesta siisteydestä ja järjestyksestä. 
Tupakointi sisällä kielletty. 
 
8. Vartijalla (ja laituri-isännillä) on velvollisuus ja oikeus sitoa veneissä hakkaavat nostimet jos ne 
aiheuttavat häiritsevää ääntä. Asia kirjataan myös vartiointipäiväkirjaan.  
 
9. Vartijoiden velvollisuutena on EMK:n lipun lasku klo 21.00. Seuran lippua säilytetään 
ravintolan ulkoseinän postilaatikossa, terassin puoleisella seinustalla. Jos ongelmia sen löytämisessä 
otathan yhteyttä ravintolan henkilökuntaan. EMK:n lippu nostetaan Ravintolan toimesta 
liputusaikaan. 
 
10. Kaikkien jäsenten velvollisuus on tarkkailla satamassa tapahtuvaa toimintaa myös päiväsaikaan, 
jotta vältytään ilkivallalta ja varkauksilta. 
 
Vartiointipäälliköt:  
EMK:   Jan Tjurin, jan.tjurin@nokia.com, puh 050-482 1028 
HLVK:  Pekka Orenius, pekka.orenius@gmail.com, puh 050-305 1772 
Mat Vk: Esa Tolonen, puh. 050-532 4673 


