Venepaikkojen vuokrausehdot

Tämä ohjeistus koskee kaikkia Forssan kaupungin hallinnoimia venepaikkoja sekä Tammelan
Saaren kansanpuiston venepaikkoja. Venepaikkoja varatessa ja maksaessa vuokraaja sitoutuu
noudattamaan alla olevia ehtoja. Lisäksi vuokraajan on otettava huomioon, mitä vesiliikennelaki ja
–asetus vesillä liikkujilta edellyttävät.

Venepaikkojen vuokraaminen

1) Venepaikan voi vuokrata yksityishenkilö tai yritys. Venepaikkojen käyttö yritys- tai
kaupalliseen toimintaan ilman erillistä lupaa on kielletty.
2) Venepaikat vuokrataan keväisin tulevaksi veneilykaudeksi. Veneilykausi on vuosittain 1.5.31.10. Venepaikkoja voi vuokrata myös veneilykauden aikana. Mikäli vuokraus tehdään
kesken veneilykauden, varaus on voimassa kulloisenkin kauden loppuun.
3) Vuokrasopimus osapuolten välillä tulee voimaan sen jälkeen, kun vuokralainen on
maksanut venepaikkavuokran kokonaisuudessaan. Kaupunki voi katsoa
vuokrasopimuksen vuokralaisen puolelta irtisanotuksi, mikäli vuokralainen ei ole maksanut
sopimuksen mukaista maksua eräpäivään mennessä.
4) Venepaikan vuokraajan on pidettävä tietonsa ajan tasalla venepaikkavarausjärjestelmässä
(puhelinnumero, sähköpostiosoite ja veneen tiedot), joko muuttamalla tiedot sähköisessä
palvelussa tai ilmoittamalla muutoksesta Forssan kaupungin tekniseen toimeen
(tekninen(at)forssa.fi). Kaupunki ei vastaa vanhentuneiden yhteystietojen aiheuttamasta
paikan menetyksestä. Väärien ja virheellisten tietojen antamisesta seuraa paikan menetys.
5) Venepaikkaa saa käyttää vain venepaikan haltija ilmoittamaansa venettä varten.
6) Jo suoritettua venepaikkavuokraa ei palauteta vaikka venepaikkaa ei käytettäisikään.
7) Venepaikka voidaan siirtää samassa taloudessa asuneen henkilön nimiin ilman
eri maksua (kuolemantapaukset, avioero, ym.). Muutoksesta on ilmoitettava kaupungin
tekniseen toimeen. Muutoin venepaikkaa ei saa siirtää tai vuokrata kolmannelle
osapuolelle.
8) Kaupungilla oikeus veneenomistajan kustannuksella ja vastuulla siirtää pois ja säilyttää
vene tätä tarkoitusta varten varatulla paikalla vedessä tai maalla, mikäli:
- vene on toisen vuokraamalla venepaikalla
- vene on luvattomasti venesatama-alueella
- venepaikkavuokra on maksamatta
- vene on kiinnitetty huonosti, se aiheuttaa vahinkoa joko naapuriveneille tai
venepaikan laitteille tai se muutoin haittaa alueen toimintaa

Mikäli vene on jouduttu edellä mainituista syistä siirtämään, vastaa veneen omistaja siirtoja säilytyskustannuksista. Vene luovutetaan omistajalle korvausta vastaan. Mikäli venettä
ei noudeta, siirtyy takavarikoitu tavara 3 kk kuluttua kaupungin omistukseen.
9) Kaupungilla on oikeus takavarikoida luvattomasti tai ohjeiden ja sääntöjen vastaisesti
sijoitetut veneet. Venepaikkavuokran maksamatta jättäminen tulkitaan luvattomaksi
venepaikan käytöksi. Veneet takavarikoidaan kaupungin varastoalueelle, josta veneen
omistaja siirtoja säilytyskustannuksia vastaan voi veneen lunastaa. Takavarikoitu tavara
siirtyy 3 kk kuluttua kaupungin omistukseen.

Veneiden säilytys
10) Veneitä saa säilyttää venepaikoilla veneilykauden ajan eli 1.5.-31.10.
Venettä ei saa säilyttää venepaikalla talven yli.
11) Vuokraaja vastaa siitä, että vene soveltuu kokonsa ja mallinsa puolesta säilytettäväksi
vuokratulla venepaikalla.
12) Soutuvenerannat on tarkoitettu seuraavanlaisille veneille:
- vene on kooltaan sellainen, ettei viereisille paikoille aiheudu haittaa veneen koosta
- vene ei saa olla ns. pulpettivene, (ratti ja/tai tuulilasi ovat kiellettyjä)
- vene tulee olla vedettävissä rannalle
Soutuvenepaikalla voi omalla vastuullaan säilyttää soutuveneen talven yli nurin käännetty.
13) Vene tulee kiinnittää asianmukaisesti, jottei se vahingoita muita veneitä tai rakenteita mm.
myrskyn aikaan. Myrskyn tai muun sääilmiön seurauksena on veneen omistajan vastuulla
huolehtia veneestään ja sen mahdollisista muille veneille tai satama-alueen rakenteille
aiheutuneiden vahinkojen selvittämisestä.

14) Forssan kaupungilla on oikeus määrätä veneiden siirtoja venepaikoilla, jos veneen koko,
paikalle sopimattomuus tai muu tarpeeksi painava syy siihen antaa aihetta sekä jos
alueella tehdään korjaus- tai kunnossapitotöitä.

15) Kaupunki ei vastaa veneiden vartioinnista eikä venepaikoilla tai rannoilla sattuneista
vahingoista. Veneiden säilytys vuokratulla paikalla tapahtuu omalla vastuulla.
16) Venepaikoilla tulee noudattaa yleistä siisteyttä ja m uutoinkin niin, ette vaikeuta tai häiritse
muiden liikkumista tai aiheuta vaaraa tai vahinkoa luonnolle tai muulle ympäristölle.
Venepaikkojen kunnosta, ranta-alueiden siisteydestä yms. havaituista vioista, puutteista tai
epäkohdista tulee ilmoittaa viipymättä Forssan kaupungin tekniseen toimeen.

Hinnat ja maksut
17) Venepaikkojen hinnat määräytyvät Forssan teknisen lautakunnan hyväksymän taksan
(30.11.2011) sekä Saaren kansanpuiston hoitokunnan päätöksen (8.5.2018) mukaisesti
Hintaan vaikuttavat paikan sijainti sekä paikan koko.
18) Kesken veneilykauden vuoraaminen ei oikeuta hinnan alennukseen. Jos vuokralainen
haluaa vaihtaa paikkansa vapaana olevaan toiseen venepaikkaan kesken vuokrasuhteen,
on vaihto mahdollista perustellusta syystä ja maksamalla hintojen erotus. Kaupunki ei
maksa hyvitystä, mikäli vuokralainen vaihtaa paikan hinnaston mukaan edullisempaan.

Vuokrausehtojen voimassaolo

Nämä ehdot ovat voimassa 1.1.2019 alkaen toistaiseksi.
TEKNINEN TOIMI

