
PIETARSAAREN KAUPUNGIN TEKNINEN PALVELUKESKUS 
 
 
KUNNALLISTEKNINEN OSASTO 
 
 
PIENVENEPAIKKOJEN VUOKRAUSEHDOT 
 
 
1 Venepaikat vuokrataan ensisijaisesti pietarsaarelaisille. 
 
2 Vuokralaisella on oikeus vuokrata ainoastaan yksi venepaikka.  
 
3 Vuokralainen ei saa luovuttaa venepaikkaa kolmannelle henkilölle.  
 
4 Kunnallistekninen osasto voi suostua erityissyistä ja erillisestä kirjallisesta hakemuksesta  

siihen, että venepaikan vuokralainen ja veneen omistaja ovat eri henkilöitä.  
 
5 Venepaikan haltijaa ja hänen asunto-osoitettaan koskevissa tiedoissa tapahtuneet muutokset 

on ilmoitettava välittömästi Pietarsaaren kaupungin tekniselle palvelukeskukselle. 
Pietarsaaren kaupungin tekninen virasto ei vastaa venepaikan haltijan virheellisistä osoite-
tiedoista johtuvasta paikan menetyksestä. 

 
6 Mikäli venepaikan haltijan vuokraamaa venepaikkaa ei kauden aikana ole käytetty, katso-

taan venepaikka tarpeettomaksi vuokralaiselle, ja hän menettää oikeuden venepaikan uusi-
miseen, ellei paikan käyttämättä jättämiseen ole erityisen painavaa syytä (esimerkiksi sai-
raus). 

 
7 Kunnallisteknisellä osastolla on oikeus poistaa ilman paikkaa olevat veneet, venetelineet ja 

trailerit sekä muut irtaimet esineet. Veneet, venetelineet ja trailerit samoin kuin muut irtai-
met esineet, joita ei ole katsottava romuksi, siirretään varastoalueelle, mistä veneen omista-
ja saa siirto- ja säilytyskustannukset maksettuaan lunastaa omaisuutensa. 

 
8 Kunnallistekninen osasto ilmoittaa siirretyistä veneistä, venetelineistä ja trailereista paikal-

lislehdissä. Jos omistajaa ei löydy tai hän ei lunasta omaisuuttaan ilmoituksessa mainitussa 
ajassa, siirtyy niiden omistus Pietarsaaren kaupungille. Kunnallisteknisellä osastolla on oi-
keus myydä hylätyt veneet, venetelineet ja trailerit tarjousten perusteella. 

 
9 Jos venepaikan haltija luopuu venepaikastaan kesken vuokrakauden, ei venepaikkavuokraa 

palauteta. 
 
10 Venesatamassa ja sen ympäristössä on noudatettava siisteyttä. Märkä- ja kuivajäte on sijoi-

tettava tähän tarkoitukseen erityisesti varattuihin keräysastioihin (Ekopiste).  
 
11 Yksityisen veneenomistajan noudatettavaksi tarkoitettu tiedotus voidaan myös kiinnittää 

hänen veneeseensä.  
 
12 Kunnallisteknisellä osastolla on oikeus siirtää veneitä laitureissa, jos se on veneen koon tai 

muun vastaavan syyn vuoksi tarpeellista.  
 
13 Kaupunki ei vastaa vuokraamaansa venepaikkaan kiinnitetyille veneille mahdollisesti sat-

tuneista vahingoista.  
 



14 Tekniselle palvelukeskukselle on ilmoitettava kaupungin omaisuuteen venesatamissa koh-
distuneesta vahingonteosta. 

 
15 Veneilykausi pienvenesatamissa on 1.5.–31.10. Veneet on poistettava vuokratuilta paikoilta 

viimeistään 31.10., jotta tekninen virasto voi laittaa venelaiturit talvikuntoon. Kauden lo-
puttua veneen omistaja vastaa laitureille ja kiinnityslaitteistoille mahdollisesti syntyneistä 
vahingoista.  

 
16 Venesatama-alueilla ja niiden läheisyydessä on ehdottomasti noudatettava veneliikenteen 

määräyksiä ja myös vesiliikennesääntöjä ja viranomaisten antamia muita mahdollisia mää-
räyksiä ja neuvoja. Lisäksi veneilijän on toimittava siten, ettei vaikeuta tai häiritse muiden 
oleskelua eikä aiheuta vaaraa tai vahinkoa ympäristölle tai häiritse niitä, jotka asuvat tai 
muuten oleskelevat rannoilla. 

 
17 Kesävenepaikkamaksut on maksettava viimeistään 1.5.! 
 
18 Mikäli kaupungin on veneilykauden kuluessa suoritettava venelaitureiden korjauksia tai 

muita väliaikaisia järjestelyjä laitureissa, on veneen omistaja välittömästi kehotuksen saa-
tuaan velvollinen siirtämään veneensä kaupungin osoittamaan paikkaan. Jollei venettä siir-
retä, on kaupungilla oikeus siirtää vene sen omistajan kustannuksella ja vastuulla.  

 
19 Veneiden tai venetarvikkeiden ja omien laitteiden säilyttäminen laiturilla tai laiturialueella 

on kielletty. Jos tarvikkeita joudutaan varastoimaan laiturilla tai laiturialueella veneen kor-
jauksen takia, on vuokralaisen pyydettävä siihen lupa tekniseltä palvelukeskukselta (virka-
miespäätös). 

 
20 Vuokralainen on velvollinen seuraamaan vedenpinnan korkeuden vaihteluja venepaikal-

laan. 
 
21 Vuokralainen sitoutuu noudattamaan venepaikkojen vuokrausehtoja maksamalla 

venepaikkamaksun! 
 



 
PIETARSAAREN KAUPUNGIN PIENVENESATAMASÄÄNTÖ 
_________________________________________________________________ 
 
 
Jokaisen satama-alueen käyttäjän on noudatettava näitä sääntöjä.  
 

1 § 
Veneen kiinnitys satama-alueella muualle kuin kaupungin osoittamalle paikalle on kielletty. 
 

2 § 
Veneen saa kiinnittää ainoastaan niihin kiinnikkeisiin, jotka on asennettu kaupungin toimesta.  
 

3 § 
Vene tulee olla kiinnitetty asianmukaisesti ja hoidettu niin, ettei uppoamisvaaraa pääse syntymään.  
 

4 § 
Kaiken tavaran, veneiden yms. säilytys tilapäisestikin on laiturilla kielletty. 
 

5 § 
Kaupunki veloittaa venepaikan haltijalta täysimääräisesti veneen heikosta tai huolimattomasta 
kiinnityksestä, vesilastista tai muusta välinpitämättömyydestä johtuvat pelastustoimet.  
 

6 § 
Veneiden suurin sallittu ajonopeus satama-alueella on 7 km/t. 
 

7 § 
Vesiskootterilla ajo, vesihiihto sekä muu sellainen toiminta, josta saattaa olla haittaa tai vaaraa 
muulle vesiliikenteelle, on satama-alueella kielletty. 
 

8 § 
Vene- ja/tai talvisäilytyspaikan haltijan sekä jokaisen satama-alueen käyttäjän tulee toimittaa kaik-
ki jätteet niille varattuihin keräilyastioihin, toimittaa pukit yms. niille osoitetuille paikoille ja huo-
lehtia siitä, ettei vene- ja/tai satama-alueelle jää mitään luontoon kuulumatonta, uhalla, että kau-
punki veloittaa täysimääräisesti satama-alueen käyttäjää suoritetuista siivoustöistä. 
 

9 § 
Veneiden telakointi ja/tai siihen liittyvä toiminta, veneen nosto ja lasku mukaan lukien, ei saa ai-
heuttaa haittaa tai vaaraa. 
 

10 § 
Pienvenesatamien laitureissa 31.10. jälkeen olevat sekä kaupungin pienvenesatamiin luvattomasti 
kiinnitetyt veneet poistetaan alueelta veneenomistajan kustannuksella, ellei näistä säännöistä poik-
keavaan menettelyyn ole saatu nimenomaista lupaa tekniseltä virastolta. 
Vene tulee lunastaa välittömästi maksamalla veneen nosto-, siirto- ja säilytyskulut. 
 

11 § 
Kotieläimet on pidettävä satama-alueella kytkettynä. 
 
 

12 § 
Kaupunki ei vastaa veneisiin kohdistuneista ilkivallan tai luonnonvoimien aiheuttamista vahingois-
ta. 



 
13 § 

Kaupungilla on oikeus siirtää välittömästi väärällä paikalla olevat veneet veneenomistajan vastuul-
la ja kustannuksella. 
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