
HaminaKotka Satama Oy  
 

Turvallinen liikkuminen 
satama-alueella  
 

Kulkulupakäytäntö 
Liikkuminen satama-alueella on luvanvaraista. Kulkuluvat 
myöntää pääsääntöisesti asioinnin kohdeyritys. Yhteystiedot 
epäselvissä tapauksissa:  
 
Haminassa toimistokeskus Kuorsalo p. 040 590 6562  
Kotkassa toimistokeskus Merituuli p. (05) 226 8056  
Pidä mukanasi voimassa oleva henkilökortti tai vastaava 
virallinen dokumentti. 

Liikkuminen satama-alueella 
Käytä vain merkittyjä kulkuväyliä.  
Selvitä etukäteen kulkureitti määränpäähäsi. Satama-
alueen karttoja saa toimistokeskusten infopisteistä ja 
internet-sivuiltamme www.haminakotka.com.   
Noudata voimassa olevia nopeusrajoituksia, 
liikennemerkkejä ja -valoja.  
 
Yleinen nopeusrajoitus satama-alueen liikenneväylillä on 
40 km/h ja porttialueella 20 km/h.  
 
Ajoneuvojen on väistettävä raiteilla liikkuvaa kalustoa.  
Konttikentillä ajaminen on kielletty muilla kuin työkoneilla, 
ellei toimeksianto sitä edellytä. Konttiterminaaleissa sekä 
työskentely- ja laiturialueilla on käytettävä ajoneuvon katolla 
vilkkuvaa huomiovaloa.  
 
Huomioi työkoneista oleva rajallinen näkyvyys. Älä mene 
luvatta työskentelyalueelle. Jalankulkijoiden on kuljettava 
jalankulkuun osoitetuista porteista. Lisäksi vierailijoiden tulee 
huomioida satamassa toimivien yritysten omat 
turvallisuusmääräykset.  

Varoitusvaatetus 
Käytä satama-alueella  
CE-merkittyä näkyvää varoitusvaatetusta.  
Laiturialueella tulee lisäksi käyttää kypärää. Nestesataman 
ATEX-alueella on lisäksi otettava huomioon vaatetuksen 
antistaattisuus. 
 

 

 
 

 

Toiminta hätätilanteessa 

- Soita hätänumeroon 112  
- Kerro mitä on tapahtunut  
- Kerro tarkka osoite ja kunta  
- Vastaa kysymyksiin  
- Toimi ohjeiden mukaisesti  
- Lopeta puhelu vasta, kun saat siihen luvan 
- Ilmoita myös portille: 
Porttivalvomo Hamina p. 040 590 6562 
Porttivalvomo Kotka Mussalo p. (05) 260 5081 

Toiminta tulipalon sattuessa 
 
- Pelasta välittömässä vaarassa olevat 
- Sammuta jos se on mahdollista 
- Rajoita paloa. 
- Hälytä 112 
- Soita porttivalvomoon: 
  Hamina p. 040 590 6562 
  Mussalo p. (05) 260 5081 
- Opasta apu paikalle! 
 

Toiminta yleisen vaaramerkin 
kuullessasi 
- nouseva ja laskeva yhtämittainen sireeniääni 
 
Yleinen vaaramerkki tarkoittaa satamassa uhkaavaa 
välitöntä vaaraa! 
 
1. Siirry sisälle/pysy sisällä 
2. Sulje ovet, ikkunat, tuuletusaukot ja ilmanvaihto 
3. Kuuntele ja noudata kaiuttimella annettuja ohjeita 
4. Vältä puhelimen käyttöä 
5. Älä poistu alueelta ilman viranomaisen kehotusta 
 

Turvallisuushavainnot 
Kaikki HaminaKotka sataman alueella liikkuvia pyydetään 
ilmoittamaan tapaturmista, vaaratilanteista tai muista 
turvallisuushavainnoista osoitteeseen 
safety@haminakotka.fi 
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