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Kuopion kaupungin hyvinvoinnin edistämisen lautakunnan 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
hyvinvoinnin edistämisen palvelualue päättää venepaikkojen vuosittaiset vuokraushinnat, jotka on esitetty kaupungin
internetsivuilla osoitteessa www.kuopio.fi.
Kuopion kaupungin omistamat laituri-, soutuvenevenepaikka sekä talvisäilytys- ja traileripaikka (jäljempänä venepaikka) vuokrataan
vuokrakausittain seuraavilla ehdoilla:
1 Venepaikan vuokraajaksi on ensisijaisesti oikeutettu veneen omistaja tai haltija, jolla on väestörekisterin tai yritys- ja yhteisörekisterin
mukaan kotipaikka Kuopiossa. Tästä ja oikeudesta edustaa yritystä tai yhteisöä on vaadittaessa esitettävä luotettava selvitys kaupungin
asiakaspalveluun. Kuopiolaisen osakkaan on omistettava vähintään puolet yhteisomistuksessa olevasta veneestä. Venepaikka voidaan vuokrata
myös ulkopaikkakuntalaiselle. Venepaikan vuokraajan on ilmoitettava henkilötietonsa sekä omistamansa veneen tai trailerin yksilöintitiedot
venevuokrauksen tietojärjestelmän ja laskutuksen vaatimassa laajuudessa.
2 Venepaikkojen vuokra- ja laskutuskaudet ovat seuraavat: laiturivenepaikoilla avovesikausi, ohjeellisesti 1.5.-30.11., soutuvenevenepaikoilla
1.5.–30.4., talvisäilytyspaikoilla 1.9.-31.5. ja traileripaikoilla 1.6.–31.8. Asiakas voi vuokrata vapaan venepaikan em. ajoille ympäri vuoden
maksamalla kaupungin asiakaspalvelussa ko. ajankohdan käyttömaksun.
3 Venepaikan vuokraaja voi uusia vuokrasopimuksensa vuosittain maksamalla hänen antamaansa osoitteeseen lähetetyn venepaikkalaskun.
Samalla hän 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. Eräpäivä on ehdoton. Laituri- ja soutuvenepaikat laskutetaan helmikuussa ja talvisäilytyspaikat elokuussa. Vuokraaja on
velvollinen huolehtimaan osoitetietojensa oikeellisuudesta ja ilmoittamaan kirjallisesti osoitteen muutoksesta kaupungin asiakaspalveluun.
Kuopion kaupunki ei vastaa vääriin osoitteisiin menneistä laskuista. Traileripaikan voi vuokrata sopimuskaudelle ainoastaan kaupungin
asiakaspalvelussa.
4 Venepaikan vuokraoikeutta ei saa ilman kaupungin suostumusta siirtää kolmannelle.
5 Vuokraaja vastaa siitä, että vene soveltuu kokonsa ja mallinsa puolesta säilytettäväksi vuokratulla venepaikalla. Soutuvenepaikoilla saa pitää
ainoastaan veneitä, jotka voi vetää rannalle. Soutuveneen leveys voi olla enintään 1,6 m ja moottoriteho enintään 20 hv.
6 Kaupungilla on oikeus vaihtaa vuokrattua paikkaa kesken vuokrakauden huolto- ja rakennustöiden vuoksi tai jos veneen tai paikan mitoitus
sitä edellyttää.
7 Kaupunki ei vastaa veneiden vartioinnista eikä mistään veneille venesatamissa tai talvisäilytysalueilla sattuneista vahingoista. Satama- ja
muilla venepaikka-alueilla olevista puutteista ja vahingoista on heti ilmoitettava kaupungin asiakaspalveluun.
8 Vain kaupunki saa rakentaa laiturilaitteita satama-alueille. Kaupungilla on oikeus antaa määräyksiä veneen säilyttämisestä satama- ja muilla
venepaikka-alueilla.
9 Kaupungilla on oikeus siirtää pois luvattomalle paikalle kaupungin maa- tai vesialueelle jätetty vene tai varuste ja varastoida se omistajan
kustannuksella ja vastuulla. Veneelle tai varusteelle tehdään tarvittaessa ennen siirtoa katselmus, jossa todetaan sen kunto. Katselmuksesta
laaditaan pöytäkirja.
Omistaja voi lunastaa varastoidun esineen takaisin maksamalla kaupunkirakennelautakunnan kulloinkin voimassa olevan päätöksen mukaiset
siirto- ja varastointikulut. Mikäli omistaja ei lunasta venettä tai varustetta kolmen kuukauden kuluessa sen talteenoton tiedoksi saamisesta, se
myydään julkisella huutokaupalla. Huutokauppatilaisuuksista kuulutetaan erikseen. Talteenotosta ilmoitetaan välittömästi ja myynnistä hyvissä
ajoin vuokralaiselle tai omistajalle heidän ilmoittamaansa tai muutoin tiedossa olevaan osoitteeseen.
10 Vene on siirrettävä laituripaikalta talvisäilytykseen ennen venepaikan jäätymistä. Soutuvenepaikoilla saa säilyttää venettä ympäri vuoden.
11 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.
KUOPION KAUPUNKI, KAUPUNKIYMPÄRISTÖN PALVELUALUE / ASIAKASPALVELU
Valtuustotalo, Suokatu 42
Avoinna
PL 1097, 70111 KUOPIO
ma - ke klo 8 - 15.30
Puhelin 0800 918 511 tai 017 185 044
torstaisin klo 8 – 16
Sähköposti: kaupunkiymparisto @ kuopio.fi
perjantaisin klo 8 – 14
Satamapäällikkö 044 718 5191
Kesäajan aukiolo
ma - ke klo 8 – 15
torstaisin klo 8 – 16
perjantaisin klo 8 – 14

