
VENEEN TALVISÄILYTYSPAIKAN SOPIMUSEHDOT 
 
1 Vuokra-aika ja maksu 
 

Vuokra-aika käsittää talvikauden, 1.9.–31.5. välisen ajan. Maksu määräytyy vuosittain 

vahvistetun taksan mukaan. 

 
2 Veneiden peittäminen 
 

Vuokralleottajalla ei ole lupa rakentaa alueelle mitään kiinteitä rakennelmia tai laitteita. 

Suojapeitteet ja kevyet katokset on tehtävä sellaisiksi, etteivät ne aiheuta haittaa tai vahinkoa 

muille eivätkä rumenna maisemaa. 

 
3 Sähkö  
 

Vuokralleottajalla on oikeus ilman eri korvausta käyttää sähköä veneen syys- ja kevätkunnos-

tuksessa käytettävien tavanomaisten sähkötyökalujen käyttämiseksi. Kunnostustyö tulee tehdä 

siten, ettei siitä aiheudu melu- ym. haittaa ympäristölle. Sähköä ei saa käyttää veneen lämmi-

tykseen. Sähkölaitteiden käyttö ilman valvontaa on kielletty ja alueella ilman valvontaa olevat 

sähköjohdot poistetaan. Sähkö katkaistaan marraskuussa ja kytketään päälle tammikuun lopul-

la. 

 
4 Alueen käyttö ja tyhjentäminen vuokrakauden päätyttyä 

 

Alueella ei saa suorittaa veneen rakentamista vaan ainoastaan huoltotyötä. Vuokralleottajan on 

huolehdittava siitä, että vene poistetaan talvisäilytyksestä paikalta ennen vuokrakauden 

päättymistä ja että vuokra-alue veneen vesille laskun jälkeen siistitään. Vene, sen tuki- ja 

alusrakenteet tulee viedä vuokraajan toimesta pois alueelta viimeistään 31.5. mennessä. 

 

Vuokralleottajien veneiden tuki- ja alusrakenteille on varattu aidattu säilytystila veneiden 

talvisäilytyspaikan läheisyydessä, jonne tuki- ja alusrakenteet voi viedä kesän ajaksi. Tämä 

alue on kuitenkin tyhjennettävä veneiden talvisäilytyksen ajaksi, kuitenkin viimeistään 1.12. 

mennessä. Tämän jälkeen tuki- ja alusrakenteille varattu aitaus tyhjennetään ja alueelle jätetyt 

tavarat hävitetään ilman eri ilmoitusta. 

 

Vuokra-alue tulee tyhjentää ja siivota määräaikaan mennessä. Jos aluetta ei ole tyhjennetty ja 

siivottu on vuokranantajalla oikeus teettää siirto- ja siivoustyö vuokralleottajan kustannuksella. 

Määräyksiä laiminlyöneelle vuokralleottajalle ei virasto tule seuraavalle talvikaudelle 

vuokraamaan talvisäilytyspaikkaa. 

 

Veneen luovuttaminen kolmannelle ei vapauta talvisäilytyspaikan vuokralleottajaa veneestä 

vuokranantajalle mahdollisesti aiheutuvien kustannusten korvausvelvollisuudesta. 

 

Talvisäilytyskauden jälkeen alueelle jätetty vene siirretään varastoon ympäristöviraston 

toimesta vuokralleottajan kustannuksella ja vastuulla. Pois kuljetettu vene voidaan lunastaa 

teknisen lautakunnan vahvistamalla maksulla kolmen kuukauden sisällä siirtoajankohdasta. 

Mikäli venettä ei lunasteta kolmen kuukauden kuluessa siirrosta, ympäristövirasto voi joko 

romuttaa siirretyn veneen vuokralleottajan kustannuksella tai myydä sen. 

 
5 Vartiointi 
 

Ympäristöviraston järjestää alueelle talvisäilytyskaudella vartijan suorittamia vartiointikierroksia. 

 
6 Vastuurajoitus 
 

Naantalin kaupungin ympäristövirasto ei vastaa veneelle ja varusteille mahdollisesti 

aiheutuvista vahingoista, varkauksista tai ilkivallasta eikä veneestä muille osapuolille 

mahdollisesti aiheutuvista vahingoista. 
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