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�� Satamien edustajien n. 5 min esitelmSatamien edustajien n. 5 min esitelmää

oman sataman tarjoamista palveluista oman sataman tarjoamista palveluista 

veneilijveneilijäällelle

Kuinka tKuinka täämmää kerrotaan vierailijoille?kerrotaan vierailijoille?



Saapuminen paikkakunnalleSaapuminen paikkakunnalle

�� Saapuessasi junalla tai bussilla vieraaseen Saapuessasi junalla tai bussilla vieraaseen 

kaupunkiin, mitkaupunkiin, mitää teet ensimmteet ensimmääiseksi ?iseksi ?

�� EntEntää jos saavut omalla autolla?jos saavut omalla autolla?



Ensivaikutelma ratkaisee Ensivaikutelma ratkaisee 

paljonpaljon



Saapuminen satamaanSaapuminen satamaan



Saapuminen satamaanSaapuminen satamaan



Saapuminen satamaanSaapuminen satamaan



Saapuminen satamaanSaapuminen satamaan



Sataman varustusSataman varustus

�� Veneen turvalliseen kiinnittVeneen turvalliseen kiinnittäämiseen tarvittavat varusteet miseen tarvittavat varusteet 
( poijut, aisat jne jne) ( poijut, aisat jne jne) 

�� Opaskylttien sijoittaminen siten ettOpaskylttien sijoittaminen siten ettää ne ovat helposti ne ovat helposti 
luettavissa mereltluettavissa mereltää saavuttaessasaavuttaessa
�� Vierasvenepaikkojen (P) merkinnVierasvenepaikkojen (P) merkinnäätt

�� Vierasvenepaikkojen syvyysVierasvenepaikkojen syvyys

�� Vieraspaikan leveys (paaluVieraspaikan leveys (paalu-- ja aisapaikoilla)ja aisapaikoilla)

�� Ohjeet pienempien veneiden kiinnittOhjeet pienempien veneiden kiinnittäämisestmisestää niille varatuille niille varatuille 
paikoillepaikoille

�� Opaskartta johon merkitty tOpaskartta johon merkitty täärkeimmrkeimmäät palvelutt palvelut



OpasteetOpasteet



OpasteetOpasteet



OpasteetOpasteet



SatamahenkilSatamahenkilööststöön tarjoamat n tarjoamat 

palvelutpalvelut

�� NNääyttyttääää paikanpaikan
�� Auttaa rantautumisessaAuttaa rantautumisessa
�� Toivottaa tervetulleeksiToivottaa tervetulleeksi
�� Kertoo sataman peruspalveluista Kertoo sataman peruspalveluista 

�� saunat, suihkut, satamakonttorin sijainnin, aukioloajat jnesaunat, suihkut, satamakonttorin sijainnin, aukioloajat jne

seksekää

�� Antaa infopaketin jossaAntaa infopaketin jossa
�� paikkakunnan matkailuesite ja palvelukarttapaikkakunnan matkailuesite ja palvelukartta
�� esitteitesitteitää paikkakunnan palveluistapaikkakunnan palveluista



Paikan nPaikan nääyttyttääminenminen



VeneilijVeneilijään tarvitsemat  n tarvitsemat  

peruspalvelutperuspalvelut

�� Siistit pesuSiistit pesu--, sauna, sauna--, ja wc, ja wc--tilattilat
�� ViihtyisViihtyisää satamasatama--aluealue

�� Lapsille leikkipaikka Lapsille leikkipaikka 
�� Keittokatos / GrillipaikkaKeittokatos / Grillipaikka
�� Ruokailuun ja seurusteluun varattu alueRuokailuun ja seurusteluun varattu alue

�� RuokakauppaRuokakauppa
�� Toimiva imutyhjennys joka on sijoitettu siten ettToimiva imutyhjennys joka on sijoitettu siten ettää siihen siihen 

on helppo ajaaon helppo ajaa
�� Palvelut auki veneilijPalvelut auki veneilijööille sopivana ajankohtanaille sopivana ajankohtana



Seurustelu/ruokailupaikkaSeurustelu/ruokailupaikka



LeikkipaikkaLeikkipaikka



Muita veneilijMuita veneilijööiden haluamia iden haluamia 

palveluitapalveluita

�� VihannestoriVihannestori
�� Tuoreet aamiassTuoreet aamiassäämpylmpyläät t 
�� VeneilytarvikkeetVeneilytarvikkeet
�� Savukalan myyntiSavukalan myynti
�� Langaton verkkoLangaton verkko
�� PolkupyPolkupyöörräävuokraamovuokraamo
�� RavintolaRavintola



SatamakonttorissaSatamakonttorissa

�� Lista paikkakunnan kaikista palveluista Lista paikkakunnan kaikista palveluista 
puhelinumeroineenpuhelinumeroineen

�� TTäärkeintrkeintää on etton ettää satamahenkilsatamahenkilöökunta hakee kunta hakee 
kaikkiin mahdollisiin kysymyksiin valmiin kaikkiin mahdollisiin kysymyksiin valmiin 
vastauksenvastauksen

�� SSääääpalvelupalvelu

�� Aito halu jAito halu jäärjestrjestääää asiakkaille niitasiakkaille niitää palveluita palveluita 
mitmitää asiakkaat kysyvasiakkaat kysyväät (Turistit (Turisti--info)info)

�� Lainattavana olevia ostoskLainattavana olevia ostoskäärryjrryjää



Palveluiden etPalveluiden etääisyys satamastaisyys satamasta
- Veneilijät liikkuvat yleensä n 1 km säteellä satamasta



Palveluiden etPalveluiden etääisyys satamastaisyys satamasta
- Veneilijät liikkuvat yleensä n 1 km säteellä satamasta



OstoskOstoskäärrytrryt



Tuoreita vihanneksiaTuoreita vihanneksia



KehitysideoitaKehitysideoita

�� Markkinoinnin tehostaminenMarkkinoinnin tehostaminen

�� Venepaikan varaus etukVenepaikan varaus etukääteenteen
�� Tarjous pidempiaikaisesta sTarjous pidempiaikaisesta sääilytyksestilytyksestää
�� Yhteislippu mYhteislippu määäärräättyihin satamiinttyihin satamiin
�� PolkupyPolkupyöörräävuokrausvuokraus
�� Toinen yToinen yöö puoleen hintaanpuoleen hintaan

�� Satamakapteenin roolin on sataman Satamakapteenin roolin on sataman ””seremoniamestariseremoniamestari””

�� Kuinka saada asiakas tuntemaan itsensKuinka saada asiakas tuntemaan itsensää tervetulleeksi satamaan? tervetulleeksi satamaan? 
Ideoita?Ideoita?



MitMitää seuraavaksi?seuraavaksi?

�� Veneiden kiinnityspaikkojen kunnon Veneiden kiinnityspaikkojen kunnon 

tarkastaminentarkastaminen

�� VieraspaikkamerkinnVieraspaikkamerkinnäätt

�� Palvelutietojen kerPalvelutietojen kerääääminen ja materiaalin minen ja materiaalin 

kasaaminenkasaaminen

�� SosiaalitilatSosiaalitilat

�� OstoskOstoskäärrytrryt



Yksi hyvYksi hyvää satama ei tee alueesta satama ei tee alueesta 

mielenkiintoista?mielenkiintoista?

�� MitMitää asioita hoidamme kuntoon jo asioita hoidamme kuntoon jo 

tulevalle purjehduskaudelle ?tulevalle purjehduskaudelle ?


