
 

 

Venepaikkojen vuokraehdot 

 

Näitä venepaikkojen vuokraehtoja sovelletaan Kristiinankaupungin teknisen keskuksen 
hallinnoimiin venepaikkoihin. Venepaikan varaamisen ja maksamisen yhteydessä vuokralainen 
sitoutuu noudattamaan alla olevia ehtoja. 

 

1. Kaupungin venepaikkojen vuokrakausi alkaa 15.4. ja päättyy 31.10. Veneitä saa 
säilyttää venepaikoilla talven yli. Venetrailereita ei saa säilyttää kaupungin 
alueilla. 
 

2. Tekninen lautakunta päättää venepaikan hinnan sekä vuokraehdot.  
 

3. Venepaikan voi vuokrata yksityishenkilö, yritys tai yhdistys. 
 

4. Henkilötiedot merkitään venepaikoista pidettävään rekisteriin. 
 

5. Venepaikan voi varata Kristiinankaupungin verkkosivun kautta tai ottamalla yhteyttä 
KRS-Kadun sihteeriin. Venepaikan vuokrasopimus katsotaan alkaneeksi, kun lasku on 
maksettu viimeistään eräpäivään mennessä tai kun varaus on tehty verkkopalvelussa. 
Ne, jotka ovat lunastaneet venepaikan edellisen kauden aikana, saavat automaattisesti 
uuden laskun venepaikastaan huhtikuun aikana sähköpostitse. Venepaikan vuokra-aika 
jatkuu toistaiseksi, jollei vuokralainen itse sano sitä irti. Jos vuokralainen ei 
vuosittain maksa venepaikkamaksua eräpäivään mennessä, hänen katsotaan luopuneen 
venepaikasta. 

 

6. Maksettua vuokraa ei makseta takaisin, vaikkei venepaikkaa käytettäisi. 
 

7. Venepaikkaa vuokraavan tulee välittömästi ilmoittaa KRS Kadulle, jos venepaikan 
varauksen yhteydessä annetuissa tiedoissa tapahtuu muutoksia (osoite, puhelinnumero 
tai venettä koskevat tiedot). Kaupunki ei vastaa venepaikan haltijan virheellisten 
tietojen vuoksi tapahtuvasta venepaikan menetyksestä. Virheellisten tietojen 
antaminen johtaa paikan menettämiseen.  

 
8. Jos venepaikkaa vuokraava henkilö menehtyy, paikka on mahdollista siirtää samassa 

taloudessa asuvalle henkilölle. 
 

9. Venepaikan edelleen vuokraaminen tai sen luovuttaminen kolmannelle osapuolella on 
kiellettyä. Vain venepaikan haltija saa käyttää venepaikkaa.  

 
10. Kaupunki pidättää itsellään oikeuden sijoittaa uudelleen laitureissa olevat veneet 

niiden koon mukaan tai jos laitureille suoritetaan kunnostus- ja ylläpitotöitä. Jos 
vene täytyy siirtää kaupungin suorittamien toimenpiteiden vuoksi, vuokralaiselle 
osoitetaan korvaava venepaikka tai hyvitetään hinta. 
 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

11. Vene tulee kiinnittää sopivalla ja huolellisella tavalla siten, ettei se vahingoita 
muita veneitä tai laituria myrskyn tai muiden sääilmiöiden yhteydessä. Lepuuttajien 
käyttäminen on pakollista, ja niitä tulee olla molemmilla puolilla vähintään kaksi. 
Venepaikkaa vuokraava on velvollinen korvaamaan muille veneille aiheuttamansa 
vahingot. 

 
12. Venepaikoilla tai laitureissa havaituista virheistä ja puutteista tulee 

välittömästi ilmoittaa tierakennusmestarille tai työnjohtajalle. 
 
13. Kaupunki voi antaa veneen siirtokehotuksen, jos 

 
• venepaikan vuokraa ei ole maksettu eräpäivään mennessä 
• vene on laittomalla paikalla 
• vene on hylätty laituriin veneilykauden jälkeen 
• varattu venepaikka ei ole sopiva veneen koon tai muun syyn vuoksi 
• vene on sijoitettu laituriin annettujen ohjeiden vastaisesti.  

 
Jos veneen omistaja ei reagoi siirtokehotukseen viiden vuorokauden kuluessa, vene 
siirretään kaupungin varastoalueelle. Veneen omistaja voi lunastaa veneensä 
maksamalla veneen siirrosta ja säilytyksestä aiheutuneet todelliset kustannukset. 
Veneitä säilytetään varastoalueella korkeintaan 6 kuukautta. Lunastamattomien 
veneiden omistus- ja hallintaoikeus siirtyy kaupungille ja veneet myydään kaupungin 
toimesta. Jos vene on käyttökelvottomassa kunnossa, se romutetaan veneenomistajan 
laskuun. 

 
14. Venepaikan vuokraamiseen liittyvät kiistat, joita ei voida ratkaista neuvottelemalla, 

toimitetaan ratkaistaviksi Pohjanmaan käräjäoikeudessa. 
 
Nämä ehdot ovat voimassa toistaiseksi. 
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