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Venepaikkojen vuokrausehdot
Venepaikan vuokrausehtoja noudatetaan Vaasan kaupungin hallinnoimien
venepaikkojen vuokrauksessa. Venepaikkaa varatessa ja maksettaessa vuokraaja
sitoutuu noudattamaan alla olevia ehtoja.

1. Kaupungin laituripaikkojen vuokrauskausi alkaa 1.5. ja päättyy 31.10. Venettä ei saa säilyttää
venepaikalla talven yli.

2. Tekninen  lautakunta  vahvistaa  kulloinkin  voimassa  olevat  venepaikoista  perittävät vuokrat ja
venepaikkojen vuokrausehdot, joita sopijapuolten tulee noudattaa.

3. Venepaikan vuokrasopimus katsotaan syntyneeksi, kun lasku on maksettu viimeistään
eräpäivänä, tai kun varaus on tehty nettipalvelussa. Ne jotka ovat  lunastaneet
venepaikan edellisellä kaudella, saavat automaattisesti uuden laskun venepaikastaan
maaliskuun aikana. Venepaikan vuokra-aika jatkuu toistaiseksi, ellei vuokralainen sitä  itse
irtisano.  Mikäli  vuokralainen  ei  maksa vuosittain venepaikkalaskua eräpäivään mennessä,
katsotaan paikka perutuksi.

4. Jo suoritettua vuokraa ei palauteta, vaikka venepaikkaa ei käytettäisikään.

5. Venepaikan vuokraajan on ilmoitettava kaupungin venepalveluun välittömästi, mikäli
paikkaa varattaessa annetuissa tiedoissa tapahtuu muutos (osoitetiedot, puhelinnumero tai
veneen tiedot muuttuvat). Kaupunki ei vastaa haltijan virheellisistä  osoitetiedoista
aiheutuneesta paikan menetyksestä. Väärien tai virheellisten tietojen  antamisesta seuraa
paikan menetys.

6. Venepaikan vuokraajan kuoltua, voidaan paikka siirtää samassa taloudessa asuneen henkilön
nimiin.
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7. Venepaikan  vuokraaminen  edelleen  tai  luovuttaminen  kolmannelle  osapuolelle  on
kiellettyä. Venepaikkaa saa käyttää vain venepaikan haltija ilmoittamaansa venettä  varten.

8. Kaupunki  pidättää  itselleen  oikeuden  muuttaa  veneiden  sijoittelua  venesatamissa  veneen
koon perusteella (-20 cm paikan leveydestä) tai jos satamissa tehdään korjaus-  ja
kunnossapitotöitä.  Mikäli  vene  joudutaan  siirtämään  kaupungin  toimenpiteiden  vuoksi,
osoitetaan  sille  mahdollisuuksien  mukaan  korvaava  venepaikka  tai  hintaa  hyvitetään.

9. Vene tulee kiinnittää asianmukaisella ja huolellisella tavalla, jottei se vahingoita muita
veneitä  tai  laituria  myrskyn  tai  muun  sääilmiön  aikana.  Lepuuttajien  käyttö  on
pakollista, vähintään kaksi kummallakin laidalla. Venepaikan vuokraaja on velvollinen
korvaamaan muille veneille aiheuttamansa vahingot.

10. Kaupunki ei vastaa vahingoista, joita veneille aiheutuu venepaikoilla.

11. Puutteista  ja  vioista  joita  havaitaan  venepaikoilla  tai  laiturissa  tulee  viipymättä
ilmoittaa https://kartta.vaasa.fi/efeedback palautepalveluun.

Hallinnan loukkaus

12. On kiellettyä pitää veneitä ilman asianmukaista lupaa kaupungin vesialueilla.

13. 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,  jotka  ovat  kiinnitetty
laitureihin  ilman  lupaa  ja  veneet,  jotka  ovat  veneilykauden päätyttyä jätetty laitureihin
voivat myös johtaa rikosilmoituksen  tekemiseen.

14. Kaupunki voi kiinnittää siirtokehotuksen veneeseen, silloin kun;

· venepaikan vuokra on eräpäivänä maksamatta

· vene on luvattomalla paikalla
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· vene on hylätty laituriin veneilykauden päätyttyä

· vene ei kokonsa tai muun syyn puolesta sovellu varatulle paikalle

· vene on sijoitettu laturiin vastoin ohjeita.

Mikäli  veneen  omistaja  ei  reagoi  siirtokehotukseen  5  vuorokauden  kuluessa,
vene  siirretään  kaupungin  varastoalueelle.    Veneen  omistaja  voi  lunastaa
veneensä  maksamalla teknisen lautakunnan vahvistamat siirto- ja
säilytyskustannukset. Veneitä  säilytetään  kaupungin  varastossa  enintään  6  kk.
Lunastamatta  jääneiden  veneiden  omistus- ja hallintaoikeus siirtyvät kaupungille
ja veneet myydään kaupungin laskuun.

15. Venesatamissa  tulee  noudattaa  yleisiä  jätehuoltomääräyksiä.  Kerääntyneet  roskat
tulee laittaa niille tarkoitettuihin astioihin. Astiat ovat tarkoitetut vain veneilijöiden
käyttöön.

16. Venepaikan  vuokraukseen  liittyvät  riitaisuudet, joita  ei neuvotellen  voida  ratkaista, jätetään
Pohjanmaan käräjäoikeuden ratkaistavaksi.

Nämä ehdot ovat voimassa toistaiseksi.


