
Soutuveneen vuokraus      
 

Naantalin kaupungin saaristolautakunta on hankkinut kaksi soutuvenettä soutu- ja 
kalastuskäyttöön. Veneet ovat ABS-muovista valmistettuja soutuveneitä, jotka on 
varustettu airoilla. Soutuveneitä säilytetään Nunnalahden uimarannassa. 

 

 

 

Näin pääset vesille 

 

1. Suorita maksu Nunnalahden rantakioskiin, josta myös saat veneen avaimen. Muista 
henkilöllisyystodistus mukaan. Veneitä vuokrataan 18 vuotta täyttäneille. 

 

2. Tarkista, että vene on kunnossa. 

 

3. Lähtiessäsi liikkeelle varo rannan uimareita. 

 

4. Palaa ajoissa takaisin lähtöpaikalle. Tarkista, että vene on kunnossa ja siivoa jälkesi. 
Kiinnitä vene tukevasti takaisin paikalleen, ja lukitse se huolellisesti.  

 

5. Palauta avain rantakioskiin ja kuittaa vene palautetuksi. 

 

Huomioitavaa vuokratessa 
 

Missä veneet ovat ja mistä saan avaimen? 

 
Soutuveneet löytyvät Nunnalahden rannasta, joka sijaitsee luostarikirkon kupeessa 
osoitteessa Munkinpolku 5. Veneet on lukittu ja avaimen saa Nunnalahden kioskista, (puh. 
046 558 7369). 
 
Rantakioski on auki 2.6.–12.8. klo 8–20, ja sen jälkeen arki-iltaisin klo 16–20 ja 
viikonloppuisin klo 10–18. Kioskin päivystys loppuu 25.8. Kioskilla todetaan lainaajan 
henkilöllisyys ja pyydetään allekirjoitus: lainaaja on vastuussa veneestä lainausajan. 
Lainaajan tulee olla 18 vuotta täyttänyt. 
 
Veneessä voi kerralla olla 4 henkilöä (valmistajan ilmoittama veneen kantavuus). 
 

Kuinka pitkäksi aikaa venettä voi lainata ja mitä se maksaa? 

 
Kaupunkiveneitä voi vuokrata seuraavasti: 

 1 tunti = 6 euroa 



 Max. 3 tuntia = 15 euroa 

 Yön yli kalastuskäyttöön klo 20–08 = 10 euroa  

Laina-aika alkaa siitä, kun veneen avaimen kuittaa itselleen ja aika loppuu, kun avaimen 
palauttaa takaisin kioskiin.  

Voiko veneen varata etukäteen? 
 
Kaupunkiveneen voi varata ennakkoon kioskilta, puh. 046 558 7369. 

Miten kaupunkivene palautetaan? 
 
Vene vedetään omalle paikalleen ja lukitaan huolellisesti. Avain palautetaan rantakioskiin, 
jossa vene kuitataan palautetuksi. Näin vastuu veneestä päättyy. Vene tulee palauttaa 
siistinä takaisin – näin seuraavan veneilijän on mukava lähteä soutelemaan. 

Pitääkö käyttää pelastusliivejä, kun kaupunkiveneellä soudellaan? 
 
Kaupunkiveneellä soudettaessa vastuu turvallisuudesta on veneilijöillä itsellään. Kioskilta 
saa lainatta pelastusliivejä. Pelastusliivit eivät yksinään takaa turvallisuutta ja etenkin 
lasten tulee olla koko ajan aikuisten valvonnassa.  
 
Kioskin henkilökunnalla on oikeus arvioida veneen lainaajan soutukunto. Päihtyneille 
veneen avaimia ei luovuteta. Veneen lainaaja on kuittauksellaan vastuussa veneestä.  

Mitä tehdään, jos vene on rikki? Mihin otetaan yhteyttä ongelmatilanteissa? 
 
Ongelmatilanteissa tai veneen rikkoutuessa ota yhteyttä rantakioskiin. Hätätapauksissa 
soita yleiseen hätänumeroon 112. 

Entä jos venettä ei palauteta ollenkaan? 
 
Jos vene ei palaudu vuorokauden kuluessa, katsomme sen kadonneen, ja laskutamme 
lainaajalta veneestä 1300 euron korvauksen. 

Mitä jos vene varastetaan? 
 
Lainaajan tulee ilmoittaa varkaudesta heti rantakioskille, ja hänen on tehtävä varkaudesta 
rikosilmoitus poliisille. Rikosilmoituksesta toimitetaan kopio kioskille. Tällöin lainaajalta ei 
vaadita korvausta veneestä. 

Pitämällä asianmukaisesti huolta kaupunkiveneestä ennaltaehkäistään varkaudet ja muu 
ilkivalta. 

Mitä tehdään, jos joutuu onnettomuuteen kaupunkiveneellä? 
 
Onnettomuuksissa toimitaan kuin missä tahansa liikenneonnettomuudessa. Hätänumero 
112 on syytä pitää mielessä. Tapahtuneesta ilmoitetaan rantakioskiin. 

 


