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VENEPAIKKOJEN VUOKRAUSEHDOT 2022 

 

1. Näiden vuokrausehtojen mukaisesti saadaan veneitä säilyttää kaupungin venelaitureissa 

ja merkityillä venepaikoilla Vammalassa ja Karkussa. Venepaikat on merkitty karttoihin, 

jotka löytyvät kaupungin varastolta ja kaupungin nettisivuilta.  

 

2. Vuokra-aika on yksi vuosi ja vanhalle vuokralaiselle lähetetään vuosittain uusi lasku, 

joka eräpäivään mennessä maksettuna uusii vuokrasopimuksen. Mikäli vuokralainen ei ole 

maksanut sopimuksen mukaista venepaikkamaksua eräpäivään mennessä, se luetaan 

irtisanotuksi vuokralaisen toimesta. Vuokralainen voi myös luopua venepaikastaan kesken 

sopimuskauden. Tällöin maksettua vuokraa ei palauteta. Vuokralaisen luopuessa 

venepaikastaan se on siivottava roskista ja rakennelmista. Vuokralainen ei voi siirtää 

vuokraoikeutta kolmannelle osapuolelle. 

 

3. Veneiden säilytys kaupungin merkityillä rantapaikoilla ja laitureissa on sallittua vain 

maksettua vuokraa vastaan ja annettuja ohjeita noudattaen. Vene on kyseisessä paikassa 

omistajan omalla vastuulla. Veneen omistajan tulee kiinnittää veneensä niin, että se ei 

vahingoita muita veneitä ja huolehtia myrskyn sattuessa veneestään. Venepaikka on 

pidettävä siistinä ja jätteet on vietävä asianmukaisiin jäteastioihin. 

 

4. Kaupungilla on oikeus tehdä kullekin veneelle laituripaikan vaihto esim. veneiden 

sijoittamiseksi niiden koon perusteella tarkoituksenmukaisimpiin paikkoihin. Venepaikkaa 

vuokratessa tulee ilmoittaa, kuinka leveän paikan tarvitsee.  

 

5. Venepaikan vuokraajan tulee tutustua venepaikan olosuhteisiin ennalta sekä noudattaa 

riittävää varovaisuutta laiturialueella veneillessään. Kaupunki ei vastaa laiturialueella 

luonnonolosuhteista tai esim. kivelle ajosta veneelle mahdollisesti aiheutuvista vahingoista.  

 

6. Käyttämätöntä venepaikkaa ei saa vuokrata edelleen kolmannelle osapuolelle, vaan 

paikka on luovutettava kaupungin edelleen vuokrattavaksi. Vuokranantajalla on oikeus 

purkaa vuokrasopimus, mikäli vuokralainen ei noudata vuokrausehtoja tai ei säilytä 

venepaikallaan käytössä olevaa venettä/kanoottia 



 

 

 

7. Veneiden talvisäilytys tapahtuu omistajan omalla vastuulla erikseen merkityillä alueilla.  

 

8. Rannoilla ja laiturialueilla ei saa säilyttää pyydyksiä, veneen osia, tms. Venetrailerit on 

siirrettävä kesäajaksi 10.6. mennessä pois ranta-alueilta ja talvisäilytyspaikoilta. 

Venetrailereille on varattu säilytyspaikka Uittomiehenkadun ns. täyttöalueella.  

 

9. Venepaikalle saa itse rakentaa pienehkön, siistin veneen maihinvetosillan. Rakennelma 

tulee olla tarvittaessa helposti siirrettävissä pois. Ruohokasvien niitto omalta venepaikalta 

on sallittua 

 

10. Veneet, joiden todetaan olevan merkityillä paikoilla tai laiturissa, eikä 

venepaikkavuokraa ole maksettu annettuun määräaikaan mennessä, viedään tarvittaessa 

kaupungin toimesta pois. Vene on lunastettavissa takaisin siirtokuluja ja 50 € (+alv. 24%) 

hallintokuluja vastaan.  

 

11. Veneet, jotka hylätyiksi katsottuina on tuotu kaupungin varastoon ja joita kuulutusajan 

kuluessa ei ole haettu pois, katsotaan kaupungin omaisuudeksi. Jos tällaiselle veneelle 

löytyy omistaja, saa hän veneensä pois maksamalla siirtokulut sekä hallintokulut 50 € 

(+alv. 24%) sekä venepaikkavuokran kaksinkertaisena.  

 

12. Mikäli vene on rannalla kaupungin työn tms. esteenä, pidättää kaupunki itselleen 

oikeuden siirtää sen sopivaan muuhun lähipaikkaan.  

 

13. Mikäli venepaikkaa ei enää tarvitse, tulee siitä ilmoittaa kaupungin varastolle, puh. 

0400 806 936.  Myös lisätietoja ja kadonneita veneitä voi kysyä samasta numerosta.  

 

 

 


