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Siilinjärven kunnan alueella ja venesatamissa on lakien ja asetusten sekä niiden nojalla annettujen 
säännösten lisäksi noudatettava jäljempänä olevia määräyksiä. 

 
Siilinjärven kunnan omistamat moottorivene- ja soutuvenepaikat vuokrataan vuosittain seuraavilla ehdoilla: 

 
1.  Venepaikan (laituri- tai soutuvenepaikan) vuokraaja voi uusia vuokrasopimuksensa seuraavaksi kaudeksi 
varaamalla ja maksamalla paikan kunnan sähköisessä venepaikkavarausjärjestelmässä vuosittain 
määräpäivään mennessä. Varauksen ja maksun voi tehdä myös Siilinjärven kunnan asiakaspalvelussa 
kunnantalolla. Paikan varaus päättyy, mikäli maksua ei suoriteta varausjärjestelmän ilmoittamaan ajankohtaan 
mennessä. Vuokrasuhteen päätyttyä vuokralaisen on siirrettävä välittömästi veneensä ja muut tarvikkeet pois 
venepaikalta. 
Maksetun venepaikan voi vaihtaa vapaana olevaan toiseen venepaikkaan varausjärjestelmässä. Asiakas 
maksaa erotuksen, mikäli uusi paikka on kalliimpi. Kesken kauden edullisempaan venepaikkaan vaihdetusta 
venepaikasta ei makseta hyvityksiä. Venepaikkavuokraa ei myöskään palauteta veneilykaudella irtisanotusta 
venepaikasta. 
 
2. Venepaikan vuokraus edelleen kolmannelle osapuolelle on kielletty. 
 
3. Venepaikan vuokraajan on pidettävä henkilötietonsa (puhelinnumero, osoite, sähköposti ja veneen tiedot) 
ajan tasalla. Tiedot voi itse muuttaa sähköisessä palvelussa tai ilmoittamalla muuttuneet tiedot 
tekniset@siilinjarvi.fi tai soittamalla 0447401505. 
Kunta ei vastaa vanhentuneiden yhteystietojen aiheuttamasta paikan menetyksestä. Väärien ja virheellisten 
tietojen antamisesta seuraa paikan menetys. 
 
4. 31.7. jälkeen kyseiselle veneilykaudelle venepaikan vuokra on 50 % hinnaston mukaisesta venepaikan 
vuokrahinnasta. 
Mikäli veneilijä luopuu kesken veneilykauden venepaikasta, paikan vuokraa ei palauteta. 
 
5. Laituripaikan maksettua vuokralainen saa käyttöönsä venelaiturin portin avaimen. Laituriportin avaimen saa 
avainpanttia vastaan kunnantalon asiakaspalvelusta, johon se on vuokrasopimuksen päätyttyä palautettava. 
Samalla asiakkaalle palautetaan avainpantti. Mikäli avainta ei palauteta tai se on hävinnyt, avainpanttia ei 
palauteta.  
 
6. Vapaiden venepaikkojen varaamisajasta ilmoitetaan kunnan paikallislehdessä, somekanavissa sekä 
nettisivulla ja sähköpostitse. 
 
7. Siilinjärven kunnalla on oikeus vaihtaa vuokrattua paikkaa tai poistaa se kesken vuokrakauden huolto- ja 
rakennustöiden vuoksi ja jos veneen tai paikan mitoitus niin vaativat. 
  
8. Veneitä voi säilyttää laitureissa 1.5.–30.9. Laituripaikoilla saa pitää ainoastaan sellaisia veneitä, jotka eivät 
ylitä poiju- tai aisapaikkojen mitoitusta. Mikäli venettä pidetään laituripaikalla veneilykauden jälkeen, kunta voi 
kehottaa siirtämään veneen 7 vuorokauden sisällä, mikäli rannalle tai paikoille on tulossa kunnossapitotöitä. 
Kunta siirtää tämän jälkeen veneen asiakkaan kustannuksella.  

 
9. Soutuvenepaikoilla saa veneitä pitää läpi vuoden. Soutuvenepaikoilla saa pitää ainoastaan sellaisia veneitä, 
jotka voidaan vetää rannalle. Soutuvenepaikoilla pidettävien veneiden maksimileveys 1,6 metriä, veneessä ei 
saa olla kansirakenteita, rattia tai tuulilasia ja niissä saa olla enintään 20 hv:n perämoottori. Soutuvenepaikoilla 
saa pitää myös kanoottia tai kajakkia. 
Kunnalla on oikeus siirtää leveämmät veneet pois soutuvenepaikoilta. Vuokralaiselta peritään silloin taksan 
mukainen siirtomaksu. 
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10. Siilinjärven kunta ei vastaa veneiden vartioinnista eikä mistään veneille venesatamassa tai 
talvisäilytysalueella sattuneista vahingoista. Satama-alueella olevista puutteista ja vahingoista on heti 
ilmoitettava kunnan teknisten palveluiden toimistoon. 
 
11.Venepaikkojen siisteydestä vastaa vuokralainen. Roskia saa sijoittaa vain niitä varten varattuihin säiliöihin. 
Ongelmajätteiksi luokitellut roskat on toimitettava niitä varten tarkoitettuihin keräyspisteisiin.  
 
12. Veneiden korjaustöitä, jotka saattavat aiheuttaa tulenvaaraa, likaantumista tai rannan mataloitumista, ei 
saa tehdä venerannoilla eikä talvisäilytyspaikoilla. 
 
13. Kunnalla on oikeus siirtää vene omistajan vastuulla ja kustannuksella kunnan omistamasta venepaikasta, 
mikäli se on kiinnitetty luvatta venerantaan tai laituriin. Siirrosta laskutetaan veneen omistajaa. 
 
14. Venepaikoilla olevien veneiden ja laitteiden suhteen, joiden omistaja on tuntematon tai joille ei puolen 
vuoden kuluessa ilmaannu omistajaa, menetellään niin kuin löytötavarasta on säädetty.  

 
15. Kunnan talvisäilytysalueella venettä saa säilyttää 1.9.–31.5. välisenä aikana ja kesäsäilytysalueella venettä 
saa säilyttää 1.6.–31.8. välisenä aikana. Talvi- tai kesäsäilytysalue varataan sähköisen varausjärjestelmän 
kautta kuten venepaikat. Avain haetaan ja pantti maksetaan kunnantalon asiakaspalvelussa. Vuokrasuhteen 
päätyttyä vuokralaisen on siirrettävä välittömästi veneensä ja muut tarvikkeet pois venepaikalta ja palautettava 
alueen avain. Mikäli paikkaa ei siivota kunta siivoaa alueen vuokraajan kustannuksella. 
 
16.Vierasvenesatamissa on vesipisteet, joista saa juomavettä veneitä varten. Näitä vesipisteitä ei ole 
tarkoitettu veneiden pesuun. 
 
17. Mikäli venepaikan tai veneiden kesä-/talvisäilytysalueen vuokraaja ei noudata vuokrausehtoja on kunnalla 
oikeus sanoa vuokrasuhde irti. Irtisanomisaika on 7 päivää. 
 
 
 


