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VENESÄILYTYSPAIKKOJEN KÄYTTÖEHDOT

Paikan käyttö

1. Talvisäilytyspaikkojen käyttökausi alkaa 1.9. ja päättyy 1.6. Ympärivuotisten
säilytyspaikkojen käyttökausi alkaa 1.9.

2. Tekninen lautakunta vahvistaa kulloinkin voimassaolevat venesäilytyspaikkojen
käyttöehdot, joita säilytyspaikan käyttäjän tulee noudattaa.

3. Venesäilytyspaikalla ei saa säilyttää muuta kuin veneitä, venetrailereita ja
venetelineitä.

4. Venesäilytyspaikan haltijan on laitettava veneeseen, venetelineisiinsä ja
traileriinsa näkyviin yhteystietonsa säilytyksen ajaksi.

5. Venesäilytyspaikan käyttäjän yhteystietojen ja venettä koskevien tietojen
muutoksista on viipymättä ilmoitettava venepaikkapalveluun.

6. Kaupunki pidättää itselleen oikeuden tarpeen vaatiessa muuttaa veneiden
sijoittelua venesäilytyspaikalla esimerkiksi veneiden koon perusteella.

7. Vene tulee sijoittaa asianmukaisella ja huolellisella tavalla, jottei se vahingoita
muita veneitä. Käyttämättömät venetelineet tulee sijoittaa niille varatuille paikoille.

8. Kaupunki ei vastaa vahingoista, joita veneille aiheutuu venesäilytyspaikoilla.

9. Puutteista ja vahingoista, joita havaitaan venesäilytyspaikoilla, tulee välittömästi
ilmoittaa www.vaasa.fi/palaute

10. Veneiden säilytyspaikoilla tulee noudattaa yleistä siisteyttä.
Koneremontin tekeminen on kielletty. Lyhytaikainen veneen kunnostus on sallittu.
Kerääntyneet roskat tulee toimittaa hyötykäyttöasemille jos veneen
säilytyspaikalla ei ole jäteastiaa. Jäteastiat ovat tarkoitetut vain veneilijöiden
käyttöön.
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Hallinnan loukkaus

11. On kiellettyä pitää veneitä ilman edellä mainittua lupaa kaupungin säilytysalueilla.

12. Joka luvattomasti ottaa haltuunsa toisen hallinnassa olevaa maata on tuomittava,
jollei teosta ole muualla laissa säädetty ankarampaa rangaistusta, hallinnan
loukkauksesta sakkoon tai vankeuteen enintään kolmeksi kuukaudeksi (rikoslain
28:11). Veneet, venetelineet ja trailerit, jotka ovat veneiden talvisäilytyskauden
päätyttyä jätetty tai luvatta tuotu säilytyspaikalle, voivat myös johtaa rikosilmoituksen
tekemiseen.

13. Veneiden talvisäilytyspaikalta on veneet, venetelineet ja trailerit ehdottomasti
siirrettävä pois ja on paikka siivottava 1.6. mennessä, sillä uhalla että määräajan
jälkeen kaupunki siivoaa paikan ja perii käyttäjältä siivouskustannukset.
Ympärivuotiset veneiden säilytyspaikat on myös siivottava vuosittain 1.6. mennessä.

14. Kaupunki kuljettaa pois hylättynä omaisuutena veneet, venetelineet ja trailerit jotka
ovat veneiden talvisäilytyskauden päätyttyä ilman lupaa jätetty säilytyspaikalle.
Samoin menetellään jos säilytyspaikkaa ei ole siivottu määräaikaan mennessä.

15. Kaupunki antaa ensin edellä mainitulle omaisuudelle siirtokehotteen jonka mukaan
omaisuus on siirrettävä pois viidenvuorokauden kuluessa siirtokehotteen
antopäivästä. Mikäli omistaja tai haltija ei reagoi siirtokehotteeseen määräajassa,
kaupunki siirtää tällaisen omaisuuden tekniselle alueelleen.

16. Omistajalla tai haltijalla on mahdollisuus lunastaa talteen otettu omaisuutensa
ilmoitettuun määräaikaan mennessä maksamalla kaupungille omaisuuden siirto-
siivous ja käsittelykustannukset.
Jos omistajaa tai haltijaa ei löydy tai jos omistaja tai haltija ei lunasta omaisuuttaan
ilmoituksessa mainitussa määräajassa, siirtyy niiden omistus- ja hallintaoikeus
Vaasan kaupungille. Kaupungilla on oikeus myydä talteen otetut veneet, venetelineet
ja trailerit tarjousten perusteella lunastusmääräpäivän jälkeen. Kaupunki saa pitää
saamansa myyntitulon.

17. Kaupunki voi vaihtoehtoisesti kuuluttaa talteen otetut veneet, venetelineet ja trailerit
poissiirrettäviksi määräajassa Pohjalaisessa ja Vasabladetissa.
Jos omistajaa tai haltijaa ei löydy tai jos omistaja tai haltija ei lunasta omaisuuttaan
ilmoituksessa mainitussa määräajassa, siirtyy niiden omistus- ja hallintaoikeus
Vaasan kaupungille. Kaupungilla on oikeus myydä talteen otetut veneet, venetelineet
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ja trailerit tarjousten perusteella lunastusmääräpäivän jälkeen. Kaupunki saa pitää
saamansa myyntitulon.


