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YLEISET LUOVUTUSEHDOT 

 
Nämä luovutusehdot käsittelevät vesikulkuvälineiden säilytystä kunnan omistamilla ja 
tarkoitukseen varaamilla ranta-alueilla ja talvisäilytyspaikoilla. 
 
Lunastettu venepaikkaoikeus antaa luvan säilyttää vesikulkuvälinettä paikalla kunakin 
lunastusvuonna tai -kautena: 
 

Kesäsäilytyspaikalla 1.5 – 30.10. välisen ajan 
Talvisäilytyspaikalla  1.9 – 15.5. välisen ajan. 

 
Venepaikan varaaja on itse velvollinen tutustumaan venepaikkoihin ja niiden laatuun 
ennen paikan varausta, myös veneväylän sopivuuteen aiotulle veneelle. 
 
Vene- ja autopaikan varaukset laskutetaan Janakkalan kunnan tai kunnan 
puolesta venepaikkoja hoitavan toimijan toimesta vuosittain viimeistään 15.4. 
mennessä. Varaus vahvistetaan maksamalla vuosimaksu 30.4. mennessä 
kunnan tai muun toimijan laskutuksen tai muun ohjeen mukaisesti. 
Varaamattomat ja vahvistamattomat paikat voidaan luovuttaa uusille varaajille 
kyseisen määräajan jälkeen.  
 
Maksettua venepaikkamaksua ei palauteta takaisin, mikäli paikan käyttäjä luopuu 
oikeudestaan kesken veneilykauden. Luopumisesta on ilmoitettava viipymättä 
samalle toimijalle, jolta paikka on varattu. 
 
Mikäli maksettua oikeutta / venepaikkaa ei käytetä kahden veneilykauden aikana, on 
Janakkalan kunnalla tai venepaikkoja hoitavalla toimijalla oikeus kirjallisen 
ilmoituksen jälkeen irtisanoa kyseinen oikeus. 
   
Mikäli kunta tai venepaikkoja hoitava toimija on veneilykauden kuluessa pakotettu 
tekemään venepaikkoihin korjauksia, on veneenomistaja välittömästi kehotuksen 
saatuaan velvollinen siirtämään veneensä paikalle, jossa se ei ole esteenä töiden 
suorittamiselle. 

  
Kunta tai venepaikkoja hoitava toimija ei vastaa veneiden säilytyspaikalla tai 
tarkoitukseen varatuilla ranta-alueilla vesikulkuvälineelle tapahtuneista mistään 
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vahingoista, kuten vedenpinnan vaihtelusta, aallokosta, tuulesta, väylillä tai 
venepaikoilla olevista kivistä, kaatuneista puista, jäätymisestä, lumesta, ymv., 
vahingoista, jotka aiheutuvat kiinnityslenkin irtoamisesta, kiinnityspaalun 
katkeamisesta, veneen ajelehtimaan lähtemisestä, ilkivallasta, varkaudesta yms., 
venepaikalle johtavan polun tai pääsytien kulkukelpoisuudesta, veneväylän 
syvyydestä ja sen sopivuudesta venepaikalle aiotun veneen käyttöön.  
 
Vesikulkuväline tulee olla poistettu säilytyspaikalta säilytysajan loputtua. Ellei 
vesikulkuvälinettä ole poistettu varaamattomalta tai vahvistamattomalta paikalta 
säilytyksen päätyttyä (vuosittain viimeistään 15.5. mennessä), on kunnalla tai 
venepaikkoja hoitavalla toimijalla oikeus poistaa tai siirtää se. Säilytyspaikalta 
poistettu tai siirretty vesikulkuväline luovutetaan omistajalle poisto- tai 
siirtokustannuksia vastaan. Vesikulkuvälineen poistosta ilmoitetaan aina 
poliisiviranomaiselle. Kunta tai venepaikkoja hoitava toimija ei vastaa säilytyspaikalta 
poistetulle vesikulkuvälineelle mahdollisesti tapahtuvista mistään vahingoista. 
 
Se, mitä edellä on esitetty vesikulkuvälineestä, koskee myös veneiden 
talvisäilytykseen käytettyjä telineitä ja muita niihin verrattavia laitteita. 
 
Pelastusviranomaisten määräyksestä on merkityllä veneenlaskupaikalla 
vesikulkuvälineiden tilapäinenkin säilytys ehdottomasti kielletty. 
 
Erilaisissa lunastettavissa säilytyspaikkaoikeuksissa noudatetaan edellä esitetyn 
lisäksi seuraavaa: 

 

Veneen rantasäilytysoikeus 

 edellyttää, että sitä vastaava numeroitu vuositarra kiinnitetään veneeseen  

 antaa luvan säilyttää yhtä venettä nimitetyllä rannalla lunastusta koskevana 
aikana (kesä- tai talvisäilytys) valitulla paikalla,  

 antaa luvan sijoittaa veneen maihin vetämistä helpottavia talas- tai aluspuita 
venepaikalle,   

 antaa luvan itse hankkimin tarveainein (pitkospuin, puhtain kiviainesten) 
parantaa kulkutietä venepaikalle, ei kuitenkaan oikeutta kaataa puita, 

 antaa luvan niittää vesikasvustoa veneväylältä venepaikalle, kuitenkin 
vesiviranomaisten sallimissa rajoissa ja haittaamatta muiden veneväyliä,  

 veneen säilytyspaikka tulee valita siten, että se ei häiritse tarpeettomasti 
muuta rannan tai vesistön käyttöä (kulku, kalastus, uintipaikka tms.). 

 

Veneen rantasäilytyspaikka (paalupaikka) 

 edellyttää, että sitä vastaava numeroitu vuositarra kiinnitetään veneeseen  

 antaa luvan yhden veneen kesäsäilytykseen määrätyllä numerolla merkityn 
paalun kohdalla rannalla, 

 antaa luvan sijoittaa veneen maihin vetämistä helpottavia talas- tai aluspuita 
venepaikalle,  

 antaa luvan itse hankkimin tarveainein (pitkospuin, puhtain kiviainesten) 
parantaa kulkutietä venepaikalle, ei kuitenkaan oikeutta kaataa puita, 

 antaa luvan parantaa veneväylää venepaikalle, kuitenkin vesiviranomaisten 
sallimissa rajoissa ja haittaamatta muiden veneväyliä,  
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Veneen talvisäilytyspaikka 

 maksettu rantasäilytys oikeus ja rantasäilytyspaikka maksu sisältää myös 
talvisäilytys mahdollisuuden vesikulkuvälineen omistajan niin halutessa. 
Oikeus talvisäilytykseen päättyy viimeistään seuraavana keväänä 15.5 mikäli 
uutta maksua ei suoriteta. 

 antaa luvan sijoittaa paikalle aluspuita, pukkeja yms. sekä kattaa vene kevein 
kateainein, ei kuitenkaan lupaa rakentaa erillistä katosta,  

 antaa luvan itse hankkimin tarveainein parantaa pääsytietä 
talvisäilytyspaikalle, ei kuitenkaan lupaa kaataa puita tai pensaita tai tuoda 
paikalle maanpintaa rikkovia koneita,  

 antaa luvan säilyttää veneen talvisäilytyspaikalla veneessä tai sen alla 
vähäisiä määriä veneen varusteita, kalastusvälineitä, pyydyksiä yms., joiden 
säilytys ei kuitenkaan saa vaikeuttaa viereisten talvisäilytyspaikkojen käyttöä,  

 veneen omistaja on oikeutettu siisteyttä noudattaen tekemään 
talvisäilytyspaikalla maalaus- ja muita veneen varustelutöitä 
talvisäilytyskautena. Korjaustöissä veneen alla oleva maanpinta on suojattava 
työn ajaksi muovilla ja kaikki sen päälle kertyvä aines on toimitettava 
asianmukaisesti jätteiden käsittelyyn maapohjan pilaantumisen 
ehkäisemiseksi. 

 

Venepaikkaan liittyvä autopaikka 

 maksu antaa oikeuden paikoittaa yhden henkilö- tai pakettiauton numeroidulle 
autopaikalle    

 autopaikoissa ei ole talvikunnossapitoa. 
 
 

TAKSAT 
 

Venepaikkojen taksat 

 rantasäilytysoikeus    30 euroa / kausi 

 rantasäilytys paalupaikalla   45 euroa / kausi 
 

Autopaikkojen taksat (Mallinkaistenjärvi) 

 autopaikka     50 euroa / kausi 
 
 
 

Veneiden säilytykseen tarkoitetut laituripaikat ovat eri yhdistysten omistamia ja 
niitä koskevat määräykset ja maksut kuuluvat ko. yhdistysten päätäntävaltaan. 

 
  


