
SATAMASÄÄNNÖT JA VUOKRAUSEHDOT  
 
1. Venepaikka varataan ja maksetaan sähköisen varausjärjestelmän kautta vuodeksi kerrallaan. Linkki 
varausjärjestelmään löytyy Tammelan kunnan nettisivuilta.  
 
2. Veneenomistajalla on oikeus uusia venepaikkavarauksensa vuosittain Tammelan kunnan ilmoittaman 
ajanjakson puitteissa. Varaamattomat paikat tulevat vapaasti varattaviksi em. ajanjakson päätyttyä.  
 
3. Paikkavarauksen voi perua ilmoittamalla siitä kirjallisesti Tammelan kuntaan. Paikkamaksua ei palauteta.  
 
4. Venepaikan hinta määräytyy kulloinkin voimassa olevan teknisen lautakunnan päättämän taksan 
mukaisesti.  
 
5. Venepaikan vuokraaja ei voi siirtää venepaikan vuokra- tai käyttöoikeutta toiselle henkilölle ilman 
Tammelan kunnan suostumusta. Venepaikan haltijan ja veneen haltijan tulee kuulua samaan talouteen.  
 
6. Venepaikkaa varattaessa on ilmoitettava varausjärjestelmän vaatimat yhteys- ja venetiedot.  
 
7. Vuokralainen saa kiinnittää veneensä vain hänelle vuokrattuun venepaikkaan. Veneen omistajan tulee 
numeroida veneensä venepaikan numeron mukaisesti. 
 
8. Kunta pidättää itsellään oikeuden venepaikkojen muuttamiseen ja vaihtamiseen.  
 
 

Huolellisuusvelvoite ja vahingot  
 
1. Venettä kiinnitettäessä ja sitä irrotettaessa, sekä veneen kiinni ollessa, on noudatettava tarpeellista 
varovaisuutta. Vene on kiinnitettävä laituriin tai tolppaan huolellisesti ja pitävästi. 
 
2. Veneen säilyttäminen venepaikalla sekä vesillä liikkuminen venelaiturialueella tapahtuu vuokralaisen 
omalla vastuulla. Kunta ei korvaa venepaikan käyttämisestä aiheutuvia vahinkoja muutoin kuin 
vahingonkorvauslain perusteella. Laitureissa, rakenteissa sekä niihin kuuluvissa laitteistoissa havaittavista 
vaurioista tai vioista tulee välittömästi ilmoittaa kunnan tekniseen toimeen (kirjaamo@tammela.fi). 
 
3. Kunta ei vastaa venelaiturialueella mahdollisesti vuokralaiselle aiheutuvista vahingoista, esimerkiksi 
alueelle pysäköityjen ajoneuvojen tai alueella olevien veneiden ilkivaltavahingoista tai sääolosuhteiden 
aiheuttamista vahingoista.  
 
4. Kunnalla on oikeus poistaa veneilykaudella väärin kiinnitetyt veneet (esim. väärällä venepaikalla tai 
maksutta olevat veneet) ja korjaustöiden tiellä olevat veneet ja rakenteet. Vuokralaisella ei ole oikeutta 
kiinnittää laitureihin mitään johtoja, rakennelmia tai laitteita eikä laitureilla saa säilyttää mitään irtainta. 
Epäsiististä venepaikasta voidaan antaa siistimiskehotus. Mikäli venepaikkaa ei kehotuksesta huolimatta 
siivota, voidaan venepaikka irtisanoa ja siivouksesta aiheutuneet kustannukset laskutetaan vuokralaiselta. 
 
5. Kunnalla on oikeus vuokralaisen kustannuksella poistaa alueelle tuotu tai sinne kuulumaton irtain 
omaisuus toimittamalla arvoton tavara hyötyjäteasemalle tai muutoin hävittämällä tai myymällä irtain 
omaisuus jolla on myyntiarvo, julkisella huutokaupalla tai muulla soveltuvalla tavalla.  
 

 

 

 

 

 


