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JOHDANTO

Tämä satamasääntö koskee Sulkavan kunnan satama-aluetta sekä Sulkavan kunnan omistamia
venelaitureita.

Satama-alueelta on vuokrattu laitureita ja maa-alueita yrityksille, jotka vastaavat vuokraamiensa
alueiden ja laitureiden ylläpidosta ja käytöstä. Tämä satamasääntö on voimassa myös vuokra-
tuilla alueilla ja vuokralaiset sitoutuvat noudattamaan tätä sääntöä. Vuokratut alueet ja laiturit
on esitetty tässä asiakirjassa.

YHTEYSTIEDOT

Tekniset asiat:

Kiinteistöpäällikkö

Antti Hulkkonen

044 417 5205

antti.hulkkonen@sulkava.fi

Venepaikat:

Toimistosihteeri

Maisa Kokki

044 417 5213

maisa.kokki@sulkava.fi



SULKAVAN SATAMA-ALUEEN SÄÄNNÖT

1. Kausivenepaikat vuokrataan yhdeksi (1) veneilykaudeksi kerrallaan. Veneilykausi on 1.5. –
31.10.

2. Kausivenepaikat ja veneiden talvisäilytyspaikat varataan Sulkavan kunnan toimistosihtee-
riltä.

3. Veneen talvisäilytys: Kunnalta voi vuokrata paikan veneen talvisäilytystä varten.
Talvikausi on 1.11. – 30.4. Veneen säilyttämisestä kesällä talvisäilytysalueella peritään hin-
naston mukainen maksu.

4. Kausivenepaikka voidaan vuokrata jatkuvasti edellyttäen, että vuokralainen ei ole rikkonut
vuokraussääntöjä.

5. Sulkavan kunta päättää satama-alueen kausivenepaikkojen hinnoittelusta ja säännöistä.

6. Vierasvenesataman käyttöön vuokratuista venepaikoista ja näiden hinnoittelusta vastaa vie-
rasvenesatamaa ylläpitävä vuokralainen.

7. Vierasvenesataman venepaikan yli viikon mittaisesta varauksesta on sovittava kirjallisesti
vierasvenesataman ylläpitäjän kanssa. Nämä pitkäaikaiset varaukset vierasvenesataman yllä-
pitäjä hyväksyttää Sulkavan kunnan kiinteistöpäälliköllä.

8. Polttoaineen jakelua varten vuokratuista venepaikoista ja maa-alueesta vastaa polttoaineen
jakelija.

9. Sulkavan kunta ei vastaa venesatamien veneisiin kohdistuvasta ikivallasta, varkauksista tms.

10. Sulkavan kunta ei vastaa myrskyn, epänormaalin säätilan tai muiden poikkeuksellisten
luonnonolosuhteiden aiheuttamista esine- tai henkilövahingoista. Venepaikan vuokraajan
vastuulla on huolehtia veneestään.

11. Venesatamassa uiminen on kielletty.

12. Venesatamien sähköpistokkeet ovat tarkoitettu veneen kunnostamista varten, muu sähkön-
käyttö on kielletty.

13. Venesatamissa olevat roskien keräyspisteet ovat vain veneilystä syntyneitä jätteitä varten, ei
kotitalousjätteille. Väärin käytön aiheuttaja maksaa keräyspisteen tyhjennyskustannukset.

14. Venesatamissa on moottoriajoneuvojen pesu kielletty.



15. Venesatamissa ja talvisäilytysalueella olevan veneen käyttö asumistarkoituksessa on kiel-
letty.

16. Sulkavan kunta kiinnittää veneeseen siirtokehotuksen, jos veneen haltija/omistaja laiminlyö
tätä satamasääntöä. Mikäli veneen haltija/omistaja ei kehotuksesta huolimatta poista ve-
nettä paikalta, vene siirretään kunnan varastoon veneen haltijan kustannuksella. Veneitä säi-
lytetään kunnan varastossa vähintään 6 kk, jonka aikana veneen haltija/omistaja voi lunastaa
veneensä siirtokustannuksia vastaan. Lunastamatta jääneet veneet siirtyvät kunnan omai-
suudeksi 6 kuukauden määräajan jälkeen.

17. Maksettua vuokraa ei palauteta veneilykauden aikana, vaikka paikka jäisi käyttämättä.

18. Venepaikan jälleen vuokraus on kielletty.

19. Venepaikkaa koskevat korjauspyynnöt on ilmoitettava Sulkavan kunnan kiinteistöpäällikölle
tai venepaikkojen vuokrauksia hoitavalle toimistosihteerille.

20. Laiturilla ei saa säilyttää veneitä eikä muita ylimääräisiä tavaroita.

21. Venepaikoilla ja satama-alueilla tulee noudattaa yleistä siisteyttä.

22. Näitä sääntöjä sovelletaan myös muihin Sulkavan kunnan venepaikkoihin ja laitureihin.



Sataman alueet

Antti Hulkkonen
Leima



Kauppatie 1, PL 25

58700 Sulkava

Puh. 015-527 5200

kirjaamo@sulkava.fi




