VIITASAAREN KAUPUNKI
Tekninen toimisto

Viitasaaren kaupungin venepaikkojen järjestyssäännöt ja vuokrausehdot
Luovutusehdot Viitasaaren kaupungin hallinnoimissa venepaikoissa. Maksamalla venepaikan vuokraaja sitoutuu noudattamaan alla olevia ehtoja.
1. Venepaikan vuokraaminen
Venepaikan voi vuokrata yksityishenkilö tai yritys. Venepaikkojen käyttö yritys- tai kaupalliseen toimintaan ilman erillistä lupaa on kielletty.
Venepaikat vuokrataan keväisin veneilykaudeksi (1.4-31.10) kerrallaan. Venepaikkoja voi
vuokrata myös veneilykauden aikana.
Tekninen toimi laskuttaa venepaikkamaksut ennen veneilykauden alkua. Veneilijä saa kesäkaudeksi venepaikan maksamalla laskussa mainitun venepaikan vuokran määräpäivään
mennessä. Kaupunki voi laittaa kaikki venepaikat ennen veneilykautta uudelleen haettavaksi.
Venepaikan vuokraajan on pidettävä tietonsa ajan tasalla veneenpaikkavarausjärjestelmässä
(puhelinnumero, osoite ja veneen tiedot). Väärien tietojen antamisessa seuraa paikan menetys.
Venepaikan vuokraus edelleen kolmannelle osapuolelle on kielletty.
Kaupunki vuokraa laituripaikkoja ja maallevetopaikkoja.
Kaupunki osoittaa vuokraajalle venepaikan ja voi myös vaihtaa sen harkintansa mukaan.

2. Maksamattomilla paikoilla tai vuokrausehtojen vastaisesti olevat veneet
Kaupunki voi antaa siirtokehotuksen veneilijälle, jos
- venepaikan vuokra on maksamatta
- vene on luvattomalla paikalla
- vene ei kokonsa tai muun syyn puolesta sovellu varatulle paikalle
- on muuten sijoitettu vastoin ohjeita
Mikäli veneen omistaja/haltija ei kehotuksesta huolimatta poista venettä paikalta siirtokehotuksessa määrättyyn päivään mennessä, vene voidaan siirtää kaupungin varastoon.
Tämän jälkeen omistaja/ haltija voi lunastaa veneensä maksamalla siirto- ja säilytyskustannukset ja noutamalla vene varastoalueelta.
Veneitä säilytetään kaupungin varastossa 6 kk. Tämän jälkeen lunastamatta jääneet veneet
siirtyvät kaupungin omaisuudeksi.
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3. Veneen kiinnitys
Venepaikan haltija vastaa veneen turvallisesta kiinnityksestä. Vene kiinnitetään laituriin ja
puomeihin siten, että kiinnitys on joustava mahdollista tuulta/aallokkoa vastaan.
Omien kiinteiden rakenteiden lisäämistä laitureihin ei sallita ilman vuokranantajan lupaa.
Kaikki kiinnitysnarut ym. laitteet on poistettava laiturirakenteista veneilykauden päätyttyä.
4. Venepaikkamaksut
Viitasaaren kaupunki/tekninen lautakunta tekee päätöksen venepaikkojen hinnoittelusta.
5. Havaitut puutteet ja tapahtuneet vahingot
Venepaikkojen kunnosta, ranta-alueiden siisteydestä yms. havaituista vioista, puutteista ja
epäkohdista tulee ilmoittaa viipymättä Viitasaaren kaupungin maanrakennusmestarille.
Viitasaaren kaupunki ei vastaa vuokraamillaan venepaikoilla sattuneista vahingoista, ellei
vahinko ole seurausta kaupungin vastuulle kuuluvien rakenteiden rikkoutumisesta.
Myrskyn tai muun sääilmiön aikana on venepaikan vuokraajan vastuulla huolehtia veneestään.
Venepaikan vuokraaja on velvollinen korvaamaan veneen kaupungin omaisuudelle tai kolmannelle osapuolelle aiheuttamat vahingot.
6. Yleiset määräykset
Venepaikoilla ja satama-alueilla tulee noudattaa yleistä siisteyttä ja toimia muutenkin kaupungin ympäristösuojelumääräysten ja Viitasaaren kaupungin jätehuoltosuunnitelman mukaisesti.
Veneen ulkopuolta ei saa käyttää varastointiin. Maallevetopaikoilla suositellaan venetelojen
käyttöä.
Kaupungilla on oikeus määrätä vene siirrettäväksi venepaikalta, jos alueella tehdään korjaustai kunnossapitotöitä. Mikäli vuokraaja joutuu siirtämään veneen maksetulta paikaltaan kaupungin toimenpiteiden takia, osoitetaan sille mahdollisuuksien mukaan korvaava paikka tai
vuokra hyvitetään. Toistuva ohjeiden ja määräysten vastainen toiminta saattaa johtaa venepaikan menetykseen myös tulevina veneilykausina.
7. Ristiriitojen ratkaiseminen
Venepaikkojen vuokraukseen liittyvät riitaisuudet, joita ei neuvotellen voida ratkaista, jätetään Keski-Suomen käräjäoikeuden ratkaistavaksi.

Nämä ehdot ovat voimassa 1.4.2018 alkaen toistaiseksi.

Viitasaaren kaupungin tekninen lautakunta
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