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1§ Satamaa ja rakennuksia käytettäessä, noudatetaan voimassa olevien lakien, asetusten ja muiden 
säädösten lisäksi tätä järjestyssääntöä. 

2§ Tekninen lautakunta vahvistaa kulloinkin voimassa olevat venepaikoista perittävät maksut sekä 
vuokrausehdot, joita sopijapuolten tulee noudattaa.  

3§ Venepaikan vuokrasopimus jatkuu toistaiseksi voimassa olevana, sillä edellytyksellä, että seu-
raavan kauden venepaikkamaksu on maksettu 15.4. mennessä. Veneilykausi on 15.5 – 30.9. 
Vuokrattuun venepaikkaan saa kiinnittää vain yhden veneen. Venepaikan edelleenvuokraus on 
kielletty. Vierasvenepaikan voi vuokrata maksimissaan 5 vrk kerrallaan. 

4§ Venepaikan varaaminen tehdään Timmi varaus- ja maksujärjestelmän kautta. Ensimmäistä va-
rausta tehdessään tulee varaajan rekisteröityä ja tallentaa järjestelmään omat henkilö- ja vene-
tiedot sekä hyväksyä sopimus- ja tietosuojaehdot sekä nämä järjestyssäännöt. Järjestelmän 
kautta voi varata vapaana olevan venepaikan, jättää paikkajonohakemuksen tai vaihtojonohake-
muksen varattuun paikkaan sekä antaa palautetta. Venepaikan maksu tapahtuu verkkomak-
sulla.  

 Venepaikan vuokrasopimus katsotaan syntyneen, kun maksu on maksettu eräpäivään men-
nessä. Uuden kauden käynnistyessä edellisen kauden paikkansa lunastaneille lähetetään maalis-
kuun aikana järjestelmästä tiedote uuden kauden maksutiedoista.  

 Vapautuneet paikat jaetaan jonossa järjestyksen mukaisesti tai mikäli jonoa kyseiseen paikkaan 
ei ole olemassa, on vapautuva paikka varattavissa suoraan Timmi-järjestelmästä verkkomaksua 
vastaan. Venepaikan vuokraajan kuoltua, voidaan paikka kuitenkin siirtää samassa taloudessa 
asuvan henkilön nimiin jonon ohi. 

 Venepaikan varaajan on tehtävä varausjärjestelmään päivitys, mikäli varaustiedoissa tapahtuu 
muutoksia. Väärien tai virheellisten tietojen antamisesta seuraa venepaikan menetys. Kaupunki 
ei vastaa venepaikan haltijan virheellisistä tiedoista aiheutuneesta paikan menetyksestä.
  

5§ Kaupunki voi kiinnittää siirtokehotuksen veneeseen, silloin kun;  

• venepaikan vuokra on eräpäivänä maksamatta 

• vene on luvattomalla paikalla 

• vene on hylätty laituriin tai kaupungin omistamalle maalle 

• vene ei kokonsa tai muun syyn puolesta sovellu varatulle paikalle  

• vene on sijoitettu laituriin vastoin ohjeita  

 Mikäli veneen omistaja ei reagoi siirtokehotukseen 5 vuorokauden kuluessa, vene siirretään 
kaupungin varastointialueelle. Mikäli omistaja haluaa hakea veneensä varastointialueelta, hä-
neltä peritään toteutuneet siirto- ja säilytyskustannukset ennen veneen luovutusta. Veneitä säi-
lytetään enintään 6 kk, jonka jälkeen ne siirtyvät Kalajoen kaupungin omistukseen. Kaupungilla 
on tämän jälkeen oikeus hävittää tai myydä vene ja pitää myyntituotot. Mikäli siirto- ja säilytys-
kustannukset ovat suuremmat kuin myynituotot, erotus laskutetaan veneen omistajalta. Kau-
punki ei vastaa mahdollisista siirrossa aiheutuneista vahingoista. 

 Kaupunki voi vaihtoehtoisesti kuuluttaa luvattomalla paikalla olevat veneet, venetelineet ja trai-
lerit poissiirrettäviksi määräajassa kaupungin internetsivun kautta. Jos omistajaa tai haltijaa ei 
löydy ilmoituksessa mainitussa määräajassa (6 kk kuulutuksen julkaisupäivämäärästä), siirtyy 
niiden omistus- ja hallintaoikeus Kalajoen kaupungille. Kaupungilla on oikeus myydä kuulutetut 
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veneet, venetelineet ja -trailerit tarjousten perusteella kuulutuksessa olleen määräajan jälkeen. 
Kaupunki saa pitää saamansa myyntitulon. 

6§ Kaupunki pidättää itsellään oikeuden tarpeen vaatiessa muuttaa veneiden sijoittelua venesäily-
tyspaikalla esimerkiksi veneiden koon tai sataman kunnossapito- ja korjaustöiden perusteella. 
Mikäli vene joudutaan siirtämään kaupungin toimenpiteiden vuoksi, osoitetaan sille mahdolli-
suuksien mukaan korvaava venepaikka tai hintaa hyvitetään kausimaksun käyttämättömältä 
osalta. Mahdollisesti muuttuvasta paikasta kaupunki ilmoittaa venepaikan vuokraajalle etukä-
teen.  

7§ Vene on kiinnitettävä laituriin huolellisesti ja pitävästi. Veneen omistajan on käytettävä veneen 
sivuilla riittävästi suojaimia. Veneen omistaja vastaa mahdollisista vaurioista muissa veneissä tai 
rakenteissa. Kaupunki ei vastaa mahdollisista vahingoista, joita veneille aiheutuu satama-alu-
eella. 

8§ Satama-alueella on noudatettava hyvää järjestystä, sekä yleisiä jätehuoltomääräyksiä. Jätteet 
tulee toimittaa sataman jätepisteisiin. Vaaralliset ja ongelmajätteet, sähkö- tai elektroniikkalait-
teet, tai isot jätteet tulee toimittaa Kalajoella toimiviin jätekeskuksiin omistajan toimesta ja kus-
tannuksella.  

9§ Sellaista alusten/veneiden korjaustyötä, joka saattaa aiheuttaa veden likaantumista tai tulen-
vaaraa, saa tehdä vain tarkoitukseen osoitetussa, sekä viranomaisen hyväksymässä paikassa. 
Korjaustyön tekijä vastaa kustannuksellaan paikan puhtaanapidosta. 

10§ Järjestyksenvalvojalla ja vastuuhenkilöillä Teknisessä palvelussa on oikeus antaa tarvittaessa oh-
jeita ja määräyksiä, joita on noudatettava. Omia rakennelmia ei laiturille saa tehdä ilman Tekni-
sen palvelun lupaa. Vastuu luvanvaraisista rakennelmista kuuluu tekijälle. 

11§  Veneitä voi säilyttää venepaikkamaksua vastaan merkityillä talvisäilytyspaikoilla, mikäli paikkoja 
on vapaana. Vene tulee sijoittaa asianmukaisella tavalla, jottei se vahingoita muita veneitä. Ve-
neiden säilytyspaikalla ei saa säilyttää muuta kuin veneitä, venetrailereita ja venetelineitä. Kau-
punki ei vastaa vahingoista, joita veneille aiheutuu venesäilytyspaikoilla. Talvisäilytyskausi on 
1.9. – 1.6. 

On kiellettyä pitää omaisuutta ilman lupaa kaupungin säilytysalueilla. Joka luvattomasti ottaa 
haltuunsa toisen hallinnassa olevaa maata on tuomittava, jollei teosta ole muualla laissa sää-
detty ankarampaa rangaistusta, hallinnan loukkauksesta sakkoon tai vankeuteen enintään kol-
meksi kuukaudeksi (rikoslain 28:11). Veneet, venetelineet ja trailerit, jotka ovat veneiden tal-
visäilytyskauden päätyttyä jätetty tai luvatta tuotu säilytyspaikalle, voivat myös johtaa rikosil-
moituksen tekemiseen. Talvisäilytyspaikkojen käyttökausi päättyy vuosittain 1.6. alkaen. 

Kaupunki kuljettaa pois hylättynä omaisuutena veneet, venetelineet ja -trailerit, jotka ovat ve-
neiden talvisäilytyskauden päätyttyä ilman lupaa jätetty säilytyspaikalle. Samoin menetellään, 
jos säilytyspaikkaa ei ole siivottu määräaikaan mennessä. 

12§  Puutteista ja vioista, joita havaitaan venepaikoilla, laiturissa tai satama alueella, tulee viipymättä 
ilmoittaa Timmi varausjärjestelmään, järjestyksenvalvojalle, kunnossapitotyönjohtajalle tai  
huoltopalaute@kalajoki.fi. 

Nämä ehdot ovat voimassa toistaiseksi. 
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