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Laukaan kunnan tekninen lautakunta on hyväksynyt tämän venepaikkasäännön 14.12.2021 § 94
Venepaikkasääntö tulee voimaan 11.1.2022

LAUKAAN KUNNAN VENEPAIKAN VUOKRAUSEHDOT JA VENEPAIKKASÄÄNTÖ

Venepaikan vuokraus
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Tekninen lautakunta vahvistaa venepaikoista perittävät vuokrat ja venepaikkojen
vuokrausehdot.
Venepaikat vuokrataan toistaiseksi voimassa olevalla sopimuksella siihen asti kunnes se
irtisanotaan. Venepaikka irtisanotaan sähköpostilla tai puhelimitse.
Venepaikka haetaan venepaikkahakemus-lomakkeella.
Venepaikkan vuokra laskutetaan vuosittain, aina huhtikuun alussa. Kesän aikana vuokrattujen
venepaikkojen maksu laskutetaan välittömästi sopimuksen teon yhteydessä. Riippumatta siitä,
mihin aikaan vuodesta sopimus on tehty, lähetetään lasku automaattisesti seuraavan vuoden
huhtikuussa, ellei paikkaa ole irtisanottu.
Osalla venepaikoista on mahdollisuus sähkön käyttöön. Sähkö laskutetaan kulloinkin voimassa
olevan taksan mukaan kerran vuodessa, syyskuun aikana.
Maksumuistutuksen ja perinnän hoitaa Sarastia Perintä Oy.
Jo suoritettua venepaikkamaksua ei palauteta vaikka venepaikkaa ei käytettäisikään.
Venepaikan haltijan on välittömästi ilmoitettava osoitemuutoksista, sekä venettä koskevien
tietojen muutoksesta Laukaan kunnan yhdyskuntateknisille palveluille. Yhdyskuntatekniset
palvelut eivät vastaa haltijan virheellisistä osoitetiedoista aiheutunutta paikan menetystä.
Venepaikan vuokraaminen edelleen tai luovuttaminen kolmannelle osapuolelle on kielletty.
Laukaan kunnan yhdyskuntateknisillä palveluilla on oikeus katkaista vuokrasuhde, mikäli
venepaikan vuokraaja ei noudata vuokrausehtoja.
Lukollisilla porteilla varustetuilla venepaikoilta peritään avainpanttimaksu, joka palautetaan
venepaikan takaisin luovutuksen yhteydessä.

Venepaikat
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Vene tulee kiinnittää asianmukaisella tavalla, ettei se vahingoita muita veneitä tai
laiturirakennelmia.
Satama- ja venepaikka-alueilla tulee noudattaa yleistä järjestyslakia ja siisteyttä.
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Soutuvenepaikoilla (tela-alueella) vuokraajan tulee hoitaa oman paikkansa siisteys ja estää
venepaikan pusikoituminen.
Mahdollista sähköä saa käyttää ainoastaan akkujen lataukseen, huolto- ja korjaustöihin.
Jatkuvasta sähkön käytöstä (esim. lämmitys) sovitaan erikseen ja veloitetaan kulloinkin voimassa
olevan taksan mukaan.
Yhdyskuntatekniset palvelut pidättää itselleen oikeuden tarpeen vaatiessa muuttaa veneiden
sijoittelua venesatamissa, esimerkiksi veneiden koon perusteella.
Puutteista tai vahingoista tulee ilmoittaa välittömästi, yhdyskuntateknisille palveluille, kunnan
palautepalvelun kautta. Palautepalvelu: laukaa.trimblefeedback.com

Vahingot
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Veneen omistaja/haltija vastaa huolimattomuudesta aiheutuneista vahingoista ja
kustannuksellaan korjaa aiheutuneet vahingot.
Laukaan kunta ei vastaa veneille aiheutuneista, erilaisten luonnonilmiöiden aiheuttamista
vahingoista.

Hylätyt veneet
20.

21.

22.

Asemakaava-alueilla, yhdyskuntatekniset palvelut kuljettaa pois hylättynä omaisuutena veneet,
jotka on kiinnitetty laitureihin tai jätetty satama-,uimaranta tai venepaikka-alueille ilman lupaa.
Yhdyskuntatekniset palvelut antaa edellä mainitulle omaisuudelle siirtokehoitteen, jonka
mukaan omaisuus on siirrettävä pois 14 vuorokauden kuluessa siirtokehoituksen antamisesta.
Mikäli veneen omistaja/haltija ei reagoi siirtokehoitukseen määräajassa, siirtää
yhdyskuntatekniset palvelut tällaisen omaisuuden Laukaan kunnan tekniselle varikolle.
Omistajalla tai haltialla on mahdollisuus lunastaa talteen otettu omaisuus puolen vuoden sisällä
siirtokehotteen antamispäivämäärästä, maksamalla Laukaan kunnan yhdyskuntateknisille
palveluille omaisuuden siirto- ja käsittelykustannukset, kulloinkin voimassa olevan taksan
mukaan. Lunastustilanteessa on esitettävä tosite omistusoikeudesta. (Jokin luotettava selvitys,
mistä omistusoikeus voidaan todentaa).
Laukaan kunnan yhdyskuntatekniset palvelut kuuluttaa talteen otetut veneet Laukaa-Konnevesi
lehdessä. Jos omistaja/haltija ei lunasta omaisuuttansa ilmoitetussa määräajassa, siirtyy veneen
omistus-/hallinnointioikeus Laukaan kunnalle. Laukaan kunnan yhdyskuntateknisillä palveluilla
on oikeus myydä omaisuus tarjousten perusteella lunastuspäivän jälkeen.
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