Tekninen toimiala, Palvelupiste Porina
VENEPAIKKAVARAUKSESI PORISSA ON NYT UUSITTAVISSA VUODELLE 2019
Tämän ja uusitun kirjautumisohjeen mukaan voit uusia ja maksaa nykyisen venepaikkasi kaudelle
2019. Uudelleenvarausjakso on voimassa ajalla 29.3–25.4.2019. Uudelleenvarausjakson jälkeen uusimatta jääneet venepaikat vapautuvat 26.4. kello 9:00 alkaen kenen tahansa varattavaksi.
Mikäli asiakkaalla ei ole mahdollisuutta asioida verkossa, tai ei ole voimassaolevia pankkitunnuksia tai sähköpostiosoitetta, voi venepaikan varauksen jatkamisesta olla yhteydessä
uudelleenvarausjakson aikana palvelupiste Porinaan arkisin osoitteessa Yrjönkatu 6 B, Pori.
Puhelimitse ei varausta voi uusia. Varaus maksetaan uusinnan yhteydessä.
Uudelleenvarausjakson aikana voi varata ainoastaan nykyisen venepaikkansa, vaihtaminen
tms. muutos ei ole mahdollista. Venepaikan vaihdosta esim. suurempaan tai eri venesatamaan kannattaa olla yhteydessä palvelupiste Porinaan uudelleenvarausjakson eli 25.4. jälkeen.
Suoritettuasi kirjautumisen palvelussa olevan kirjautumisohjeen mukaisesti, pääset uusimaan nykyistä
varaustasi. Tunnistaudu pyydettäessä pankkitunnuksilla varausjärjestelmään. Näin järjestelmä löytää
aikaisemmat henkilötunnuksellasi olevat varaukset. Käytä siis viime vuonna luomiasi tunnuksia. Sähköpostiosoitteen tulee olla sama kuin varausjärjestelmään ilmoitettu.
Varauspalvelu löytyy Porin kaupungin internetsivuilta seuraavasta linkistä:
https://kartta.pori.fi/ePermit/fi/Reservation
Valitse varauspalvelussa: KIRJAUDU SISÄÄN
Noudata tavittaessa erillisenä liitteenä olevaa
kirjautumisohjetta / Ohjeet palvelun
käytölle jatkossa.
Sähköpostiosoitteesi ja luomasi salasana ovat
tunnistautumistietosi varausjärjestelmään.
Varauspalveluun siirryttyäsi, valitse Omat varauksesi/Näytä päättyneet varaukset
Näytöllä näkyy kaikki aikaisemmat järjestelmään tehdyt varauksesi. Mikäli haluat uusia viime vuotisen
venepaikkasi varauksen, valitse 31.12.2018 päättynyt varauksesi.
Tarkista ja tarvittaessa Muokkaa sekä venetiedot että yhteystietosi. Mikäli haluat varata paikan uudestaan, valitse Jatka varausta - painike ja seuraa annettuja ohjeita. Mikäli et halua jatkaa varausta,
valitse en halua jatkaa varausta. Valitse Tee varaus ja täytä pakolliset venetiedot oikeisiin kohtiin.
Mikäli venettä ei ole rekisteröity, merkitse rasti kohtaan: Venettä ei ole rekisteröity.
Kun tarvittavat tiedot varauksesta on täytetty, voit siirtyä maksamaan venepaikkavaraustasi. Palvelu
tarkistaa onko kaikki pakolliset tiedot annettu ennen kuin siirtyy maksamiseen. Valitse Tallenna ja
siirry maksamaan – painike ja seuraa annettuja ohjeita.
TÄRKEÄÄ: Suoritettuasi maksun, valitse Palaa palveluun – painike, jolloin palvelu toteaa varauksen
maksetuksi. Ongelmatilanteissa ota yhteyttä palvelupiste Porinaan p. (02) 623 4100.
Varauksen uusiminen ja maksu voidaan suorittaa myös Porinassa. Venepaikan vaihdot tms.
muutokset eivät kuitenkaan ole mahdollisia ennen 26.4.2019. Venepaikkojen muutoksissa noudatetaan Porin kaupungin venepaikkasääntöjä. Mikäli veneesi on vaihtunut, huomioi venepaikan soveltuvuus.
Mikäli tarvitset suurempaa/pienempää venepaikkaa, ota yhteyttä Porinaan.
Avoinna ma 9-16:30, ti-pe 8-16:30. p. (02) 623 4100.
Sähköpostitse Porinaan voi myös olla yhteydessä porina@pori.fi.
Porinan käyntiosoite: Yrjönkatu 6 b, katutaso.
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