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Kuopion kaupungin venepaikkojen vuokrausehdot
Kuopion kaupungin kaupunkirakennelautakunnan päätöksellä Kuopion kaupungin alueella ja
pienvenesatamissa on lakien ja asetusten sekä niiden nojalla annettujen säännösten lisäksi
noudatettava kaupunkirakennelautakunnan päättämää satamajärjestystä ja jäljempänä olevia
määräyksiä.
Kuopion kaupungin kaupunkirakennelautakunta päättää venepaikkojen vuokraushinnat, jotka
on esitetty kaupungin internetsivuilla osoitteessa www.kuopio.fi
Kuopion kaupungin omistamat laituri-, soutu-, puisto- ja telarantavenepaikat sekä talvisäilytyspaikat vuokrataan vuokrakausittain seuraavilla ehdoilla:
Venepaikan voi vuokrata yksityishenkilö tai yritys. Venepaikan käyttö yritys- tai kaupalliseen
toimintaan sovittava erikseen.
Venepaikan vuokraajan on pidettävä henkilötietonsa (puhelinnumero, osoite, sähköposti ja veneen tiedot) ajan tasalla. Tiedot voi muuttaa sähköisessä palvelussa tai ilmoittamalla kaupunkiymparisto(at)kuopio.fi. Kaupunki ei vastaa vanhentuneiden yhteystietojen aiheuttamasta paikan menetyksestä. Väärien ja virheellisten tietojen antamisesta seuraa paikan menetys.
Vuokraukset veneilykaudeksi, jotka ovat: laituripaikoilla avovesikausi, 1.5.-30.11., soutu-,
puisto- ja telarantavenepaikoilla 1.5.–30.4.
Aiemmin vuokraamansa venepaikan vuokrauksen voi uusia seuraavaksi kaudeksi maksamalla
paikan sähköisessä varausjärjestelmässä vuosittain määräpäivään mennessä. Maksun voi suorittaa myös palvelupisteissä kts. https://www.kuopio.fi/fi/asiointi-ja-palvelupisteet1
(Samalla vuokraaja sitoutuu noudattamaan vuokrausehtoja. Vuokrasopimus katsotaan uusituksi seuraavaksi kaudeksi, kun eräpäivään mennessä suoritettu venepaikkamaksu on kirjautunut kaupungin tilille. Vuokrasopimus ei uusiudu, mikäli venepaikkamaksua ei suoriteta laskun eräpäivään mennessä.)
Venepaikan vuokraus edelleen kolmannelle osapuolelle kielletty
Vuokraaja vastaa siitä, että vene soveltuu kokonsa ja mallinsa puolesta säilytettäväksi vuokratulla venepaikalla.
Laiturissa olevat veneet eivät saa aiheuttaa vahinkoa satamarakenteille ja kolmansille osapuolille. Mahdollisista vahingoista vastaa venepaikan vuokraaja.
Vene on siirrettävä laituripaikalta talvisäilytykseen ennen venepaikan jäätymistä.
Soutu-, puisto- telarantavenepaikalla saa pitää venettä, joka on painoltaan sellainen, että sen
pystyy vetämään maalle perä vesirajan yläpuolelle.
Soutu-, puisto- ja telarantavenepaikalla voi omalla vastuullaan säilyttää soutuveneen talven
yli.
Soutuveneen ja telaston leveys voi olla enintään 1,6 m ja moottoriteho enintään 20 hv.
Kaupungilla on oikeus vaihtaa vuokrattua paikkaa kesken vuokrakauden huolto- ja rakennustöiden vuoksi tai jos veneen tai paikan mitoitus sitä edellyttää.
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Kaupunki ei vastaa veneiden vartioinnista eikä mistään veneille venesatamissa tai talvisäilytysalueilla sattuneista vahingoista. Satama- ja venepaikka-alueilla olevista puutteista ja vahingoista on heti ilmoitettava kaupunkiympäristön asiakaspalveluun.
Vain kaupunki saa rakentaa laiturilaitteita satama-alueille. Kaupungilla on oikeus antaa määräyksiä veneen säilyttämisestä satama- ja muilla venepaikka-alueilla.
Kaupunki voi antaa siirtokehotuksen veneeseen, jos
- venepaikan vuokra on maksamatta
- vene on luvattomalla paikalla
- vene ei kokonsa tai muun syyn puolesta sovellu paikalle
- on muutoin sijoitettu vastoin ohjeita
Talvisäilytyspaikkojen kausi 1.9.-31.5.
Talvisäilytyspaikka on vuokraajan toimesta puhdistettava 1.6. mennessä. Venetrailerit ja -pukit on toimitettava pois tai siirrettävä satamassa niitä varten varatulle alueelle. Mikäli toimenpiteet laiminlyödään, kaupunki voi teettää työt vuokraajan kustannuksella.
Venettä on mahdollista pitää talvisäilytyspaikalla myös kesällä. Säilytyksestä sovittava erikseen kaupunkiympäristön asiakaspalvelun kanssa. Paikasta peritään voimassa oleva talvisäilytyspaikan suuruinen maksu.
Kaupungilla on oikeus määrätä vene siirrettäväksi, jos alueella tehdään korjaus- tai kunnossapitotöitä tms.
Venepaikan vuokraaja on velvollinen korvaamaan kaupungin omaisuudelle tai kolmannelle osapuolelle aiheuttamat vahingot.
Venepaikkaa ei saa käyttää varastotarkoitukseen eikä venepaikoilla saa säilyttää eikä käsitellä
ympäristölle vaarallisia aineita.
KUOPION KAUPUNKI,
KAUPUNKIYMPÄRISTÖN PALVELUALUE / ASIAKASPALVELU
Valtuustotalo, Suokatu 42
PL 1097, 70111 KUOPIO
Puhelin 0800 918 511
Sähköposti: kaupunkiymparisto(at)kuopio.fi
Satamapäällikkö 044 718 5191
Avoinna
ma - ke klo 8 - 15.30, torstaisin klo 8 – 16, perjantaisin klo 8 – 14
Kesäajan aukiolo
ma - ke klo 8 – 15, torstaisin klo 8 – 16, perjantaisin klo 8 – 14
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