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Pirkkalan kunnan venepaikkojen vuokrauksessa noudatetaan seuraavia sääntöjä: 

1. Yleiset säännöt 

a) Venepaikan tarkoitus  

Luonnontilainen suotuvenepaikka vuokrataan vain soutuveneen tai kanootin sijoittamista varten. 
Niillä ei sallita lauttaveneitä, eikä vesikulkuneuvorekisteriin kuuluvia purje- tai moottoriveneitä.  

Numeroidulla soutuvenepaikalla voi säilyttää pientä pulpetti- tai moottorivenettä. Veneen koko ei 
saa aiheuttaa viereisille paikoille haittaa. 
 
Venepaikat vuokrataan vain käytössä olevia veneitä varten. Venepaikalla ei saa varastoida käyttö-
kelvottomia veneitä. Venepaikkaa ei tule myöskään pitää käyttämättömänä.  
 
Vuokraaja on velvollinen noudattamaan lakien ja asetusten lisäksi sataman järjestyssääntöjä ja jä-
tehuolto-ohjetta. 
 

b) Veneen kiinnitys ja paikan rakenteet 
 
Vuokralaisella on oikeus rakentaa pienimuotoinen venetela. Venetela ja siihen liittyvät rakenteet 
eivät saa ylittää veneen leveyttä. Kaikki laiturirakenteet on ehdottomasti kielletty.  
 
Airot ja muut veneisiin tai kalastukseen kuuluva kalusto on säilytettävä veneessä.  
 
Vuokralaisen luopuessa venepaikastaan, vuokralaisen on poistettava mahdolliset rakennelmat. 
Vuokranantaja voi veloittaa rakennelmien purkamisesta aiheutuneet kulut venepaikasta luopu-
jalta, mikäli rakenteita ei ole purettu. 
 
 

c) Venepaikan siisteys  
 
Vuokraajan on pidettävä venepaikka siistinä. Vuokraajalla ei ole oikeutta raivata rantakasvilli-
suutta. Vuokranantaja ei järjestä jätehuoltoa rannoille.  
 
Venepaikalla ei saa varastoida poltto- tai voiteluaineita tai muita ympäristölle haitallisia aineita.  
 
Vuokralaisen luopuessa venepaikastaan se on siivottava roskista. 

 

d) Luvaton käyttö 
 
Luvattomilla paikoilla säilytettäville veneille/kanooteille annetaan siirtokehotus. Vene/kanootti on 
siirrettävä luvalliselle paikalle kahden viikon kuluessa tai se siirretään Pirkkalan kunnan toimesta 
varikolle, josta omistaja voi lunastaa sen 100 € siirtokustannuksia vastaan. Varikolle siirretyt ve-
neet siirtyvät kuuden kuukauden säilytyksen jälkeen kunnan omistukseen. 
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2. Vuokraoikeus 

 
a) Kelpoisuus venepaikanhaltijaksi 

 
Venepaikat vuokrataan vain henkilölle, jonka kotikunnaksi on merkitty Pirkkala. Pirkkalasta pois 
muuttanut venepaikan haltija ei ole oikeutettu jatkamaan venepaikkaa koskevaa vuokraoikeutta.  
 
Vuokraoikeus on henkilökohtainen, sitä ei voi siirtää kolmannelle osapuolelle esim. veneen myyn-
nin yhteydessä. Vuokraoikeutta ei voi sitoa kiinteistöön, eikä asunnon myynnin yhteydessä voi siir-
tää uudelle omistajalle. 
 
Mikäli vuokrasuhdetta jatketaan seuraavalle kaudelle, vuokraus jatkuu entisellä paikalla. 
 

b) Vuokraoikeuden päättäminen  
 
Vuokraoikeus päättyy: 

 huomautuksen jälkeen välittömästi, mikäli vuokraaja rikkoo näitä ehtoja 
 kauden lopussa, mikäli venepaikkaa ei ole käytetty veneilykauden aikana 
 mikäli vuokraa ei ole maksettu eräpäivään mennessä 
 luonnontilaisella suotuvenepaikalla, mikäli vuosimerkkiä ei ole kiinnitetty venetelaan 

tai veneeseen/kiinnitysketjuun. 

3. Vuokran maksu 

Venepaikasta maksetaan vuokraa kulloinkin voimassa olevan kunnan venepaikkataksan mukaan.  

Luonnontilaisen suotuvenepaikan venemerkki lunastetaan kunnan asiointipisteestä.  

Vuokra peritään kerran vuodessa viimeistään huhtikuussa. Vuokraoikeus raukeaa, mikäli vuokraa ei 
ole maksettu eräpäivään mennessä.  

Maksettua vuokraa ei palauteta, vaikka vuokralainen luopuisi venepaikasta kesken veneilykauden. 

4. Tietosuoja 

Venepaikan vuokraaja suostuu luovuttamaan tietonsa venepaikkarekisteriin, jossa on venepaikan 
vuokrauksen maksatuksen ja valvonnan edellyttämät tiedot. 
 


