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VALKEAKOSKEN VESIVEIKKOJEN VENEPAIKKAMÄÄRÄYKSET
Voimassa 1.4.2020 alkaen toistaiseksi
Yleisiä määräyksiä
1§

Sen lisäksi, mitä laissa ja asetuksissa sekä näidne nojalla annetuissa
säädöksissä sanotaan, tulee Valkeakosken Vesiveikkojen ylläpitämissä
venepaikka-alueilla noudattaa näitä määräyksiä. Näiden määräysten lisäksi
voidaan antaa erillisiä venepaikkakohtaisia, näitä täydentäviä, pysyviä tai
määräaikaisia ohjeita.

2§

Valkeakosken vesiveikoilla on seuraavanlaisia venepaikkoja: soutuveneiden
rantapaikkoja, laituripaikkka vene n. 6m ja moottoriveneiden rantapaikkoja.

3§

Veneiden nosto- ja laskupaikalle ei saa jättää venettä, traileria tai ajoneuvoa
pidemmäksi aikaa kuin mitä veneen nosto tai lasku vaatii.

4§

Venepaikkaan ei saa tehdä rakennelmia tai muutoksia. Rantapaikalle saa
rakentaa vain kevytrakenteisen rulla- tms. alustan veneelle.

5§

Veneiden talvisäilytys on sallittu vain rantapaikalla omalla vastuulla soutuvene
nurin käännettynä talven yli. Säilytyksestä ei saa aiheutua haittaa ympäristölle tai
kolmansille osapuolille.

6§

Valkeakosken vesiveikot ei vastaa ilkivallan, myrskyn, tulvan, epänormaalin
säätilan tai muiden poikkeuksellisten luonnonolosuhteiden aiheuttamista esinetai henkilövahingoista venepaikka-alueilla.

7§

Venepaikka-alueilla on noudatettava jätelain säännöksiä. Venepaikkojen
käyttäjien tulee huolehtia ympäristön, alueiden ja rakenteiden siisteydestä ja
puhtaudesta. Kaksi peräkkäistä veneilykautta käyttämättömänä venepaikalla
oleva vene on siirrettävä pois.

8§

Valkeakosken vesiveikkojen haltuun otettujen veneiden ja muiden tavaroiden
kanssa, joiden omistaja on tuntematon, menetellään iin kuin löytötavarasta on
säädetty. Veneet siirretään varastoalueelle, mistä veneen omistaja siirto- ja
säilytyskustannuksen maksettuaan saa veneensa lunastaa. Veneen siirto- ja
säilytyskustannukset peritään aina veneen omistajalta. Veneet siirtyvät
Valkeakosken vesiveikkojen omistukseen kolmen kuukauden säilytysajan
jälkeen.

Venepaikkojen vuokraaminen
9§

Venepaikkojen vuokraaminen tapahtuu lähettämällä Valkeakosken vesiveikoille
sähköpostin tai soittamalla.

10§

Venepaikkamaksut vahvistaa Valkeakosken vesiveikkojen hallitus.
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11§

Venepaikkojen vuokrausta ja venepaikkatoiminnan valvontaa vesiveikkojen
vuokraamisssa alueilla hoitaa hallitus tai hallituksen nimeämät henkilö(t).

12§

Venepaikat vuokrataan tulevaksi kaudeksi. Paikkoja voi vuokrata myös
meneillään olevan kauden aikana, mutta varaus on voimassa kulloisenkin kauden
loppuun ja maksu suoritetaan aina täysimääräisenä. Vuokrauskausi on
kalenterivuosi.

13§

Aiemmin vuokraamansa venepaikan vuokrauksen voi uusia seuraavaksi kaudeksi
varaamalla ja maksamalla paikan vuosittain uudelleenvarausjan määräpäivään
mennessä. Mikäli venepaikan haltija ei tee paikan uudelleenvarausta
määräaikaan mennessä, niin paikka vapautuu.

14§

Vuokralainen on itse velvollinen huolehtimaan siitä, että varattu venepaikka
soveltuu hänen veneelleen.

15§

Venepaikan vuokra on paikkakohtainen. Venepaikkaa saa käyttää vain
venepaikan haltija. Luvattomasta venepaikan jälleenvuokrauksesta tai
venepaikan toiselle luovuttamisesta seuraa paikan menetys.

16§

Varatun venepaikan voi vaihtaa vapaana olevaan toiseen venepaikkaan kesken
veneilykauden maksamalla mahdollinen hintojen erotus. Kesken kauden
edullisempaan venepaikkaan vaihdetusta venepaikasta ei makseta hyvitystä.

17§

Venepaikan haltija vastaa yhteystietojensa oikeellisuudesta. Venepaikan
vuokraajan on pidettävä tietonsa ajan tasalla ilmoittamalla henkilökohtaisesti
muutokseta sähköpostilla tai soittamalla. Vesiveikot ei vastaa venepaikan haltijan
virheellisistä yhteystiedoista aiheutuvista menetyksistä. Väärien ja virheellisten
tietojen antamisesta voi seurata paikan menetys. Yksittäisen veneenomistajan
noudatettavaksi tarkoitettu tiedotus voidaan kiinnittää hänen veneeseensä.

18§

19§

Jos vene on venepaikka-alueilla kiinnitetty muulle kuin vuokrasopimuksen
mukaiselle paikalle, määräsysten vastaisesti tai liikennettä haittaavalla tavalla, on
Valkeakosken vesiveikoilla oikeus asianomaisen viranomaisen virka-apua
hyväksi käyttäen siirtä vene. Siirrosta aiheutuneet kustannukset peritään
siirrettävän veneen omistajalta tai haltijalta. Luvattomalla paikalla oleva vene
voidaan myös kiinnittää lukolla eri rakenteisiin, jolloin veneen omistajan tai
haltijan on korvattava lukon avaamisesta aiheutuvat kustannukset.
Vuokralainen voi irtisanoa vuokrasopimuksen kesken vuokrakauden lähettämällä
sähköpostin tai soittamalla. Vuokrakauden alettua ei maksettua
venepaikkavuokramaksua palauteta.
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