
 

 

 
 
MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNGIN YLLÄPITÄMIEN VENESATAMIEN SÄÄNNÖT 
 
 
 
 
1. Veneilykausi alkaa venesatamissa 1.5. ja päättyy 31.10. Kaupunki pidättää 
oikeuden muuttaa veneilykauden aloitus- ja loppumisaikaa sääolosuhteiden tai 
sataman kunnostustöiden vaatimusten mukaisesti. Vene on poistettava venepaikasta 
31.10. mennessä. 
 
2. Vuokralainen saa kiinnittää veneensä ainoastaan hänelle myönnettyyn 
venepaikkaan. 
 
3. Vuokralaisella ei ole oikeutta tilapäisestikään luovuttaa tai vuokrata venepaikkaa 
kolmannelle osapuolelle. 
 
4. Vuokralainen saa käyttää sähköä ja vettä maksutta, mikäli se sisältyy 
paikkamaksuun. Sähköjakokaapit on sähköturvallisuusmääräysten säännökset 
huomioonottaen pidettävä suljettuina myös johdon ollessa kytkettynä. Sataman 
sähköllä ei saa käyttää lämmityslaitteita eikä muita runsaasti virtaa kuluttavia 
pitkäaikaiseen käyttöön tarkoitettuja laitteita. Talousveden käyttö veneiden pesuun 
on kielletty. 
 
5. Venettä laituriin kiinnitettäessä tai siitä irrotettaessa sekä veneen laiturissa kiinni 
ollessa, on noudatettava tarpeellista varovaisuutta. Veneen sivuilla on myös 
käytettävä riittävästi suojaimia. Vene on aina kiinnitettävä laituriin huolellisesti ja 
pitävästi.  
 
6. Veneen säilyttäminen venepaikalla sekä vesillä liikkuminen venelaiturialueella 
tapahtuu vuokralaisen omalla vastuulla. Kaupunki ei vastaa sataman alueella 
mahdollisesti aiheutuvista vahingoista, esimerkiksi alueelle pysäköityjen ajoneuvojen 
tai alueella olevien veneiden törmäys-, ilkivalta- tai sääolosuhdevahingoista tai 
veneen pohjakosketuksesta. 
 
7. Kaupungilla on oikeus poistaa veneilykauden aikana väärin kiinnitetyt veneet, 
esimerkiksi väärällä venepaikalla tai maksutta olevat veneet, korjaustöiden tiellä 
olevat veneet ja rakenteet, esim. laiturille luvatta tehdyt rappuset. Vuokralaisella ei 
ole oikeutta kiinnittää laitureihin mitään johtoja, rakennelmia tai laitteita eikä laitureilla 
saa säilyttää mitään venepaikan käyttöön liittyvää irtainta. 
 
8. Venettä ei saa säilyttää venepaikalla veneilykauden päätyttyä. Kaupungilla on 
oikeus poistaa veneilykauden päättymisen jälkeen venepaikalla oleva vuokralaisen 
vene tämän kustannuksella. 
 
9. Vuokralaisen on ilmoitettava itseään koskevat henkilö-, osoite-, kotipaikka ja muut 
yhteystiedot venepaikkaa haettaessa. Osoitteen ja muiden yhteystietojen  
muuttumisesta on ilmoitettava välittömästi satamasta vastaavalle kaupungin 
edustajalle. 
 



 

 

10. Kaupunki laskuttaa venepaikan vuokralaista kerran vuodessa voimassa olevan 
taksan mukaisesti. Venepaikan vuokralaiselle myönnetty venepaikka katsotaan 
toistaiseksi voimassa olevaksi, mikäli venepaikan vuokralainen ei ole irtisanonut 
venepaikkaa. 
 
11. Vuokralainen voi irtisanoa venepaikan. Jo maksettua venepaikkamaksua ei 
palauteta, jos irtisanominen tapahtuu kunkin kalenterivuoden toukokuun viimeisen 
päivän jälkeen. 
 
12. Mikäli venepaikan vuokralainen rikkoo tai laiminlyö näissä sopimusehdoissa 
mainittuja velvollisuuksiaan olennaisesti, eikä korjaa menettelyään kohtuullisessa 
ajassa, kaupunki voi irtisanoa venepaikan. Tällaisessa tapauksessa jo maksettua 
venepaikkamaksua ei palauteta. 
 
13. Veneen omistajan ottaessa haltuunsa venepaikan, hyväksyy samalla 
venesatamien säännöt. 
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