
 
 

Kalajoen kaupunki  Venesatamien järjestyssäännöt 
Tekniset palvelut 
Kalajoentie 5   
85100 Kalajoki 
 

 

Kalajoen kaupunki | Kalajoentie 5, 85100 KALAJOKI | p. +358 (0)8 469 11 | Y-tunnus 0185924-7 | www.kalajoki.fi 

1 § 

Satamaa ja rakennuksia käytettäessä noudate-
taan voimassaolevien lakien, asetusten ja mui-
den säädösten lisäksi tätä järjestyssääntöä. 

2§ 

Sataman ja rakennusten käytöstä peritään vuo-
sittain hyväksyttävät käyttömaksut. 

3§ 

Käyttömaksut on ehdottomasti maksettava erä-
päivänä. Jos laskua ei makseta tai se makse-
taan myöhässä, katsotaan paikka irtisanotuksi. 

4§ 

Luvattomille tai maksamattomille paikoille, kau-
pungin ylläpitämille maa- ja vesialueille jätetyt 
veneet ja muu omaisuus on mahdollista poistaa 
ja varastoida kaupungin toimesta ja veneen-
omistajan kustannuksella ja vastuulla. Talteen 
otetut veneet ja tavarat voi vuokraaja tai omis-
taja lunastaa maksamalla teknisten palveluiden 
määrittelemät siirto- ja varastointikulut. 

5§ 

Kaupungilla on oikeus osoittaa satamassa ve-
nepaikan vuokraajan käyttöön veneelle ko-
konsa puolesta tarkoituksenmukainen vene-
paikka. Mahdollisesti muuttuvasta paikasta kau-
punki ilmoittaa venepaikan vuokraajalle etukä-
teen. 

6§ 

Venepaikan vuokrasopimus jatkuu veneilykau-
den kerrallaan. Veneilykausi on 15.5 – 30.9. 
Vuokrattuun venepaikkaan saa kiinnittää vain 
yhden veneen. Venepaikan jälleenvuokraus on 
kielletty. 

7§ 

Vene on kiinnitettävä laituriin huolellisesti ja pi-
tävästi. Veneen omistajan on käytettävä veneen 
sivuilla riittävästi suojaimia. 

8§ 

Satama-alueella on noudatettava hyvää järjes-
tystä ja sekajätteet on sijoitettava niille varattui-
hin astioihin. Lajiteltavat - ja ongelmajätteet jät-
teen tuottaja on velvollinen toimittamaan sata-
man ulkopuolella oleviin pisteisiin. 

9§ 

Sellaista alusten/veneiden korjaustyötä, joka 
saattaa aiheuttaa likaantumista, mataloitumista 
tai tulenvaaraa, saa tehdä vain tarkoitukseen 
osoitetussa sekä viranomaisen hyväksymässä 
paikassa. Korjaustyön tekijä vastaa kustannuk-
sellaan paikan puhtaanapidosta. 

10§ 

Kaupunki ei vastaa aluksille/veneille ja muulle 
omaisuudelle satama-alueella mahdollisesti 
sattuvista vahingoista. 

11§ 

Järjestyksenvalvojalla ja vastuuhenkilöillä tekni-
sessä palvelussa on oikeus antaa tarvittaessa 
ohjeita ja määräyksiä, joita on noudatettava. 
Sähkön käyttöön, varastointiin ja talvisäilytyk-
seen satama-alueella saa luvan järjestyksen-
valvojalta tai vastuuhenkilöiltä teknisessä palve-
lussa. Omia rakennelmia ei alueelle saa tehdä 
ilman teknisen palvelun lupaa. Vastuu luvanva-
raisista rakennelmista kuuluu tekijälle. 
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