
 

 

VENEPAIKAN VUOKRAUSEHDOT 

1. Vuokrasopimus tulee voimaan, kun maksu on maksettu määräajassa. Laskutus on vuosittain 

maalis-huhtikuussa. Sopimus on voimassa toistaiseksi siihen saakka, että jompikumpi osapuoli 

irtisanoo sopimuksen kirjallisesti. Mikäli vuokralainen kehotuksesta huolimatta jättää vuokran 

maksamatta, venepaikka katsotaan välittömästi irtisanotuksi maksuajan päätyttyä.   

2. Tekninen lautakunta vahvistaa vuokran ja muut maksut vuodeksi kerrallaan. 

3. Veneilykausi on 1.5.–31.10. Tekninen osasto hoitaa laitureita ja satama-aluetta tänä aikana. 

4. Venettä ei saa säilyttää laiturissa tai satama-alueella talvisaikaan. 

5. Kunnalla on oikeus osoittaa toinen venepaikka, mikäli se on välttämätöntä korjaustöiden tai 

vastaavan syyn vuoksi. 

6. Vene tulee kiinnittää huolellisesti laituriin ja poijuun, jotta se ei vahingoita muita veneitä tai 

laituria myrskyn aikana. Venepaikan vuokraaja on velvollinen korvaamaan muille veneille tai 

laiturille tai muille satamarakenteille aiheuttamansa vahingot. Kunta ei vastaa vahingoista, 

joita veneille aiheutuu laituripaikoilla.  

7. Puutteista ja vioista, joita havaitaan satamassa, tulee ilmoittaa satamavastaavalle, kunnan 

vaihteeseen (06 347 7111) tai sähköisesti vikailmoituspalvelussa (linkki kunnan verkkosivus-

tolla). 

8.  Ilman lupaa laituriin kiinnitetystä veneestä ja veneilykauden päätyttyä laituriin jätetystä 

veneestä voidaan tehdä  rikosilmoitus. 

9. Kunta voi kiinnittää siirtokehotuksen veneeseen, jos venepaikan vuokraa ei ole maksettu vii-

meistään eräpäivänä, vene on luvattomalla paikalla, vene on hylätty laituriin veneilykauden 

päätyttyä tai vene on sijoitettu laituriin vastoin ohjeita. 

Mikäli veneen omistaja ei reagoi siirtokehotukseen viiden vuorokauden kuluessa, vene siirre-

tään kunnan varastoalueelle. Veneen omistaja voi lunastaa veneensä maksamalla siirto- ja säi-

lytyskustannukset.  

10. Yleisiä jätehuoltomääräyksiä tulee noudattaa. Satamissa on vain poltettavan jätteen jäteas-

tioita, muut jätteet viedään ekopisteeseen tai hyötykäyttöasemalle. 

11. Venepaikkaa ei voi vuokrata kolmannelle osapuolelle. Jos venepaikka vapautuu kesken venei-

lykauden, siitä on ilmoitettava kunnalle kirjallisesti. 

12. Venepaikan vuokraukseen liittyvät riitaisuudet jätetään Pohjanmaan käräjäoikeuden ratkais-

tavaksi. 

 

Sopimusehdot ovat voimassa toistaiseksi. 
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