Polvijärven kunnan venerantojen ja
-valkamien säännöt
Säännöt tulevat voimaan 1.5.2022
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1. Yleistä
Polvijärven kunnan venerantojen ja valkamien alueella on noudatettava veneliikelakia
19.6.2019/782 sekä näiden nojalla annettujen säännösten lisäksi noudatettava Polvijärven
kunnan venerantojen/valkamien sääntöjä.

Polvijärven kunnan teknisen osaston ylläpitoon kuuluu:
Kallioniemen veneranta Mäntylahdentie 24, 83700 Polvijärvi pienveneiden sekä isompien
alusten liikennöintiä varten.
Kunnan maksulliset venepaikat sijaitsevat Kallioniemessä, jossa on vuokrattavana laituripaikkoja ja maapaikkoja.
Kallioniemen venerannassa on roskakatos, wc:t ja katettu tulipaikka.
Vasaraniemen veneranta Vasaraniementie 19 R, 83700 Polvijärvi pienveneille.
Vasaraniemen venerannassa sijaitsee kunnan maksullisia venepaikkoja. Rannalla on ainoastaan maapaikkoja.
Muita venerantoja Polvijärvellä
Polvijärvellä on myös muita veneenlaskupaikkoja eri puolilla kuntaa.
Lisätietoja venerannoista ja venepaikoista voi kysyä kunkin venerannan kohdalla paikalliselta kyläyhdistykseltä tai vesistön osakaskunnalta, näiden hoidosta ja venepaikka maksuista vastaavat osuuskunnat ja kyläyhdistykset.

Säännöt
Veneranta säännöt on pääsääntöisesti laadittu koskemaan Kallioniemen ja Vasaraniemen
venerantoja ovat soveltuvin osin voimassa myös muissa Polvijärven kunnan hoitovelvoitteisissa ja omistamissa tai vuokraamissa venerannoissa ja valkamissa.
Kesäkausi 16.5-.31.10 ja talvikausi 1.11.- 15.5
Vedenvaraisien venepaikkojen nosto jäätilanteen mukaan.
Venerantojen/valkamien säännöt astuvat voimaan 1.5.2022 alkaen, ja ovat voimassa toistaiseksi.
Näiden veneranta sääntöjen lisäksi kunta voi antaa erillisiä määräyksiä, sääntöjä ja ohjeita.
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2. Venepaikan varaaminen
Polvijärven kunnan Tekninen osasto ylläpitää rekisteriä venepaikkojen vuokraajista, laskuttaa venepaikkavuokrat sekä vuokraa vapaita venepaikkoja uusille asiakkaille.
Kunta vuokraa venepaikkoja kahdesta venevalkamasta, Kallioniemestä ja Vasaraniemestä.
Kallioniemen ja Vasaraniemen venevalkamien vapaita paikkoja voit tiedustella teknisestä
toimistosta Tommi Hopposelta (Puh. 040 104 6319, tommi.hopponen@polvijarvi.fi).
Venepaikkamaksut ovat 1.1.2017 alkaen seuraavat (löytyvät myös Maksut ja taksat -sivuilta):
Polvijärvellä asuvat

Ulkopaikkakuntalaiset

Laituripaikka 65,00 (sis. alv. 24 %)

92,50 (sis. alv. 24 %)

Maapaikka

45,00 (sis. alv. 24 %)

30,00 (sis. alv. 24 %)

Vapaita venepaikkoja voi varata teknisen osaston kautta.
Tekninen osasto ylläpitää rekisteriä paikkavarauksista sekä vapaista paikoista.
Asiakas ottaa yhteyttä palvelun tarjoajaan, jonka jälkeen asiakaspalvelu luovuttaa käyttöoikeuden venepaikalle ja syöttää tiedot rekisteriin.
Rekisteritietojen perusteella asiakaspalvelu laskuttaa seuraavaan kauden kausimaksun,
jos asiakas ei ole ilmoittanut luopuvansa paikasta.
Asiakkaan on ilmoitettava venepaikan irtisanominen 1.11 mennessä.
Jos laskua ei makseta, asiakas menettää venepaikan käyttöoikeuden.
Maksamalla laskun eräpäivään mennessä vuokraaja säilyttää venepaikkansa,
venepaikan saanut ei ole oikeutettu luovuttamaan venepaikkaa toiselle.
Luvaton veneiden ja muunkin tavaran säilyttäminen Polvijärven kunnan omistamilla rannoilla ja muilla maa-alueilla on kielletty.

3. Ajoneuvojen pysäköinti venerannoilla/venevalkamissa
Autojen pysäköinti muualle kuin merkityille pysäköintipaikoille on kielletty.
Lastaus- ja kulkureiteillä sekä veneenlaskuluiskan alueella ei saa pysäköidä autoja, trailereita eikä jättää tavaraa niin että ne estävät kohteiden käytön.
Asiaton ajelu satama-alueella on kielletty.
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4. Veneiden talvisäilytyskausi, veneiden säilyttäminen maapaikalla ja
siirtäminen talvisäilytykseen.
Veneiden talvisäilytyskausi on vuosittain 1.11.- 15.5.
Kallioniemen venerannan vedenvaraisten venepaikkojen veneet on siirrettävä talvisäilytykseen 1.11. mennessä ja maapaikoissakin ennen venepaikan jäätymistä.
Polvijärven kunnalla ei ole erillisiä talvisäilytyspaikkoja, talvisäilytysmahdollisuus on vain
maalla olevissa venepaikoissa ja jos venepaikka on lunastettu seuraavaksi kesäkaudeksi,
eikä siitä ei ole haittaa talvikäytölle.
Kunta ei vastaa mahdollisista mistään vahingoista tai ilkivallan aiheutuneista, ym. kuluista.
venerannoissa tai venevalkamissa, eikä niissä ei ole vartiointia.

5. Veneiden merkitseminen, merkitsemättömät veneet, luvattomalla paikalla olevat, hylätyksi katsottavat veneet, irtotavarat ja tarvikkeet sekä
luvattomalla paikalla venevalkamassa olevan veneen siirto.
Vuokrapaikalla oleva vene tulee olla selkeästi merkitty, venemerkki on sijoitettava siten,
että se on helposti havaittavissa laiturilta.
Vain venemerkillä merkittyä venettä voi säilyttää vuokrapaikalla, veneen säilyttäminen
muulla paikalla on kielletty, myös kaikenlaisen tavaran, verkkojen yms. säilyttäminen sekä
kiinteän katoksen ym. rakentaminen on venerannan alueella kielletty, samoin trailerien ja
muiden veneen säilytykseen liittyvien välineiden ymv. säilyttäminen pysyvästi venerannan
alueella ei ole sallittua.
Mikäli venerannan/valkaman alueella havaitaan sääntöjen vastaisia veneitä, trailerit ja
muut veneen säilytykseen liittyvät välineet ymv. katsotaan ne hylätyksi ja Polvijärven kunnan tekninen osastolla on oikeus siirtää ne kunnan varastoon.
Siirtokustannukset laskutetaan suoraan veneen omistajalta todellisten kustannusten mukaisesti.
Mikäli kunnan varastoon siirrettyä venettä, traileria tai muita veneeseen liittyviä tai muita
talteen otettuja tarvikkeita ymv. ei ole lunastettu kunnalta neljän kuukauden kuluessa niiden siirtopäivästä, on Polvijärven kunnan teknisellä osastolla oikeus hävittää tai myydä ne.
Omaisuuden talteenotosta ilmoitetaan välittömästi ja myynnistä hyvissä ajoin vuokralaisille
tai omistajalle (mikäli ovat tiedossa) heidän ilmoittamaansa tai muutoin tiedossa olevaan
osoitteeseen.
Edellä mainitut kunnan varastoon siirretyt veneet ja tavarat kuulutetaan kahden viikon ajan
kunnan virallisilla ilmoitustauluilla.
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6. Veneranta paikkojen vuokrausehdot
Rantavenepaikka vuokrataan vain sellaiselle veneelle, joka on kooltaan sellainen, että se
sopii sivutilat huomioituna vuokratulle paikalle.
Jos Polvijärven kunnan tekninen osasto havaitsee paikalla muita kuin yllä olevan ohjeen
mukaisia veneitä, on teknisellä osastolla oikeus siirtää tai siirrättää vene välittömästi pois
venepaikalta ja periä siirrosta aiheutuneet kustannukset venepaikan vuokralaiselta.
Lisäksi Polvijärven kunnan teknisellä osastolla on yksipuolinen oikeus purkaa vuokralaisen
venepaikkaoikeus.
Jos rantavenepaikkaa ei käytetä lainkaan veneilykauden aikana, voi Polvijärven tekninen
osasto katsoa venepaikan tarpeettomaksi vuokraajalle ja vuokrata paikan eteenpäin, ellei
käyttämättömyydelle ole erityisen painavaa syytä.
Mikäli venepaikan vuokraaja ei uudista paikkavaraustaan on vene poistettava venepaikalta
1.11. mennessä, seuraavan kauden maksut laskutetaan vuosittain huhtikuun loppuun
mennessä

7. Ohjeet veneiden säilyttämiseen maapaikka alueella
Veneen saa talvi säilyttää vain maapaikoilla, kun on lunastanut seuraavan kauden paikka
maksun ja jos ne eivät haittaa muuten alueen käyttöä, tästä ilmoitetaan erikseen.

8. Veneiden huolto ja kunnostustyöt venerannan alueella sekä jätteistä
huolehtiminen
Veneen huolto ja varustelu ei ole sallittua venerantojen alueella.
Veneiden jätevesisäiliön (septitankin) tyhjennyspisteitä ei kunnalla ole venerannoilla.
Kukin veneilijä on velvollinen huolehtimaan tuottamistaan jätteistä toimittamalla ne huolellisesti lajiteltuina kullekin jätelajille osoitettuun jäteastiaan ja asianmukaisiin jätteen keräyspisteisiin. Venerantojen jäteastiat ei ole tarkoitettu kiinteistöjen talousjätteille.

9. Vastuu vahingoista
Polvijärven kunta ei vastaa vuokraamillaan venepaikoilla sattuneista vahingoista. Vuokralainen vastaa ja on velvollinen korvaamaan aina kaikista veneensä, tai muiden omistamiensa tai hallussaan olevien laitteiden Polvijärven kunnalle tai kolmansille osapuolille aiheuttamista vahingoista, vammoista tai vaurioista.

10. Venepaikan edelleen vuokraus
Venepaikkaa ei voi vuokrata edelleen.

11. Veneiden nostaminen
Polvijärven kunta tekninen osasto ei suorita veneiden nostoa, vaan se on jokaisen venepaikan vuokraajan omalla vastuulla.

12. Venelaiturien alueen ja rantavenepaikkojen vartiointi
Venelaiturit ja rantavenepaikat eivät ole vartioitu Polvijärven kunnan toimesta. Kunta ei
myöskään vastaa veneille veneranta-alueella mahdollisesti sattuvista vahingoista.

13. Vierasvenepaikat
Vierasveneille on varattu Kallioniemen venerannassa venepaikkoja käytettäväksi
enintään kolmeksi päiväksi kerrallaan.
Vierasvenepaikoilla ei saa pitää veneitä pitkäaikaisessa säilytyksessä.
Venepaikat on merkitty näkyvästi ja ovat otettavissa käyttöön niiden vapaana ollessa.
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