
 

 

Venepaikkojen vuokrausehdot Haminan kaupungin venepaikoille 

 

 

1. Venepaikkasopimus tulee voimaan maksettaessa venepaikka. Vuokrasopimus on 
voimassa vuoden loppuun asti. 
 

2. Veneilykausi on 1.5.-30.11. Sääolosuhteiden mukaan veneilykauden pituus voi 
kuitenkin vaihdella.  

 

3. Vuokraajan ja veneen omistajan on oltava sama henkilö. Vuokraoikeutta ei saa siirtää, 
eikä vuokrata eteenpäin. 

 

4. Jos edellisen veneilykauden vuokranmaksua ei ole maksettu, kaupungilla on oikeus 
irtisanoa vuokrasopimus. 

 

5. Vuokramaksua ei palauteta, mikäli sopimus irtisanotaan kesken vuokrakauden. 
 

6. Jos vuokraaja vaihtaa venepaikan kalliimpaan kesken veneilykauden, joutuu hän 
maksamaan venepaikkojen hintojen erotuksen. Halvempaan paikkaan vaihdettaessa 
erotusta ei hyvitetä. Paikan vaihto tapahtuu Haminan kaupungin asiointipiste Rinkelissä. 

 

7. Kaupunki ei vastaa veneisiin kohdistuvasta ilkivallasta tai varkauksista, eikä venesatama-
alueilla sattuvista vahingoista. 

 

8. Veneen saa kiinnittää vain sille vuokratulle paikalle. Kaupungilla on oikeus siirtää 
luvattomalla paikalla oleva vene kaupungin maa- tai vesialueilta, ja varastoida se 
omistajan kustannuksella ja vastuulla. 

 

9. Mikäli kaupungin täytyy veneilykauden aikana suorittaa venelaitureiden korjauksia ja 
kunnostustöitä, voidaan veneelle osoittaa toinen soveltuva paikka. 

 

10. Venepaikan haltijan muuttuneet yhteystiedot on muutettava varauspalveluun oikeiksi, tai 
ilmoitettava Haminan kaupungin asiointipiste Rinkeliin. Venepaikan haltijan tulee myös 
ilmoittaa, jos venepaikkaan sijoitettu vene on vaihdettu toiseen. 

 

11. Vuokraajan on huolehdittava siitä, että vene sopii varatulle paikalle turvallisesti. Vene on 
kiinnitettävä huolellisesti. Lepuuttajien käyttöä suositellaan. 

 

12. Veneiden ja varusteiden säilyttäminen laiturin päällä on kielletty. 
 



 

13. Autonrenkaiden ja muiden varusteiden laittaminen venepuomeihin tai laitureiden 
reunaan, on kielletty ilman kaupungin lupaa. 

 

14. Venesatama-alueella on noudatettava tarpeellista varovaisuutta. Kaupunki ei vastaa 
satama-alueilla ja laitureissa tapahtuvista vahingoista, elleivät ne johdu kaupungin 
huolimattomuudesta. 

 

15. Roskat ja jätteet on toimitettava näille varatuille paikoille tai vietävä mennessään 
pois.  

 

16. Vuokraajan tulee ilmoittaa kaupungin viherpalveluille tai asiointipalvelu Rinkeliin, 
satama-alueilla havaitsemansa viat ja puutteet 

 

17. Laiturisähkö ei ole tarkoitettu sähkölämmittimien tai muuhun paljon virtaa kuluttavaan 
käyttöön. 

 

18. Jos vuokraaja rikkoo vuokrausehtoja, kaupungilla on oikeus irtisanoa vuokrasopimus. 
Maksettua vuokraa ei tällöin palauteta. 

 

19. Vuokrausehtojen noudattamista valvoo Haminan kaupungin Viherpalvelut. 
 

 


