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RAISION VENESATAMAN KÄYTTÖSÄÄNTÖ 

 
 Teknisen lautakunnan 15.5.2012 hyväksymä, § 87 

 
1§  Venesataman alueella on noudatettava tämän käyttösäännön määrä-

yksiä. Lisäksi on noudatettava venepaikkojen vuokrauksesta annettu-
ja vuokraussääntöjä sekä satamasta vastaavan henkilön määräyksiä 
ja ohjeita. 

 
2§  Laituripaikan vuokrakausi alkaa keväällä 1.5. tai, kun alueen paalutus- 

ja kunnostustyöt on suoritettu, ja päättyy syksyllä 31.10. Vene on kui-
tenkin poistettava laituripaikasta ennen meren jäätymistä. 

 
  Telakkapaikan vuokrakausi alkaa 1.9. ja päättyy 31.5. 
  Mikäli vene on talvitelakkapaikalla vielä 1.7. peritään säilytyksestä 

kesämaksu. Mikäli maksua ei makseta eräpäivään mennessä siirtää 
kaupunki veneen 6 §:n ja 10 §:n mukaisesti. 

 
3§  Pistorasioiden sähkö on kytkettynä 1.4.-31.10. ja talvitelakka-alueella 

lisäksi viikoilla 6 ja 7.  
  Venepaikan vuokraaja saa maksutta käyttää sähköä akkujen lataami-

seen ja veneiden tavanomaiseen kevätkunnostukseen.  
  Sataman sähköllä ei saa käyttää lämmityslaitteita tai muita paljon vir-

taa kuluttavia laitteita. 
  Sähkönjakokaapit on sähköturvallisuusmääräysten mukaisesti pidet-

tävä suljettuina myös johdon ollessa kytkettynä. 
 
4§  Vesi on kytkettynä n. 20.4.-25.10. Aika voi vaihdella johtuen yöpakka-

sista. 
 

5§  Lastaavilla ja purkavilla veneillä sekä mastonosturin käyttäjillä on etu-
oikeus varustelulaiturien käyttöön. Muut veneet saavat käyttää näitä 
laitureita ja alueita vain tilapäisesti ja ne on välittömästi siirrettävä pois 
etuoikeutetun veneen saapuessa. 

 
6§  Veneiden kiinnitystä laituriin tai talvitelakointia saa satama-alueella 

suorittaa ainoastaan sitä varten osoitetuilla ja vuokratuilla paikoilla, 
joista peritään erikseen vahvistettu maksu.  

  Vuokraamattomalla paikalla olevasta veneestä annetaan omistajalle 
kerran siirtokehotus. Mikäli kehotusta ei noudateta määräaikaan 
mennessä, siirretään vene muualle talteen Raision kaupungin toimes-
ta veneen omistajan/haltijan kustannuksella ja vastuulla. Veneelle 
tehdään ennen siirtoa kuntokatselmus. Katselmuksesta tehdään pöy-
täkirja. Siirron jälkeen toimitaan 10 §:n mukaisesti. 
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7§  Venettä laituriin kiinnitettäessä ja siitä irrotettaessa sekä laiturissa 
ollessa on noudatettava tarpeellista varovaisuutta ja veneen sivuilla 
käytettävä riittävästi suojaimia.  

  Vene on kiinnitettävä laituriin huolellisesti ja pitävästi sekä käytettävä 
kiinnitysköysissä veneen kokoon nähden riittävän tehokkaita jousti-
mia. 

  Veneen kiinnityksessä peräpaaluihin on köysissä käytettävä väljiä 
lenkkejä (paalusolmu) naapuriveneiden irrottamisen helpottamiseksi. 

 
  Telakoitaessa vene talvipaikalle, pitää käyttää riittävän tukevia vene-

pukkeja tai traileria veneen kaatumisen estämiseksi.  
  Purjeveneiden siirron helpottamiseksi sekä lumitilan vuoksi ei suoja-

peitteen tukikehikkoa suositella tehtäväksi koko paikan peittäväksi. 
  
8§  Sataman alueella on noudatettava siisteyttä ja hyvää järjestystä. 
  Veneen talvitelakointipaikka on kesäksi siivottava. Venepukit ja traile-

rit ym. tarvikkeet tulee järjestää mahdollisimman pienelle alueelle lä-
helle puomia, jotta aluetta voidaan käyttää autojen paikoitusalueena. 
Siivous on suoritettava kesäkuun 1. päivään mennessä uhalla, että 
siistimistoimenpiteet muutoin suoritetaan kaupungin toimesta telakoin-
tipaikan vuokraajan kustannuksella. Siivouksesta peritään työn aihe-
uttamat todelliset kustannukset. 

 
9§  Jätepisteiden jätesäiliöihin saa tuoda ainoastaan alueen veneistä tu-

levaa tai alueella säilytettävän veneen kunnostamisessa syntyvää jä-
tettä. Jäteöljyä ja roskia saa sijoittaa vain niitä varten varattuihin säili-
öihin, lajiteltuna lajittelupisteessä ilmenevällä tavalla. 

  Tavaraa, käyttämättömiä veneitä, trailereita, venepukkeja, asunto-
vaunuja tai muita laitteita ei ole lupa säilyttää satama-alueella vuokrat-
tujen paikkojen ulkopuolella. 

  Kaupungilla on oikeus omistajan tai jätteiden tuojan kustannuksella 
poistaa alueelle tuodut jätteet tai alueelle jätetty sinne kuulumaton ir-
tain omaisuus. 

  Arvoton tavara toimitetaan kaatopaikalle tai muutoin hävitettäväksi ja 
myyntiarvoa omaava irtain siirretään muualle talteen. Siirron jälkeen 
toimitaan 10 §:n mukaisesti. 

 
10§ Talteen siirretystä omaisuudesta ilmoitetaan omistajalle välittömästi, 

mikäli omistaja on tiedossa.  
  Omistaja voi lunastaa talteen siirretyn omaisuutensa hänelle ilmoitet-

tuun määräaikaan mennessä maksamalla teknisen lautakunnan kul-
loinkin voimassa olevan päätöksen mukaisen siirtomaksun. Mikäli siir-
tokulut ylittävät siirtomaksun, peritään maksu todellisten kulujen mu-
kaan. 

  Mikäli veneitä tai tavaroita ei lunasteta 6 kuukauden kuluessa talteen-
otosta, myydään ne julkisella huutokaupalla tai muulla soveltuvalla ta-
valla. 

  Myynnistä ilmoitetaan kaupungin virallisessa ilmoituslehdessä sekä 
kaupungin nettipalvelussa. 
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11§ Veneen pohjan pesu on sallittu vain pohjanpesupaikalla. Muuten voi 

veneitä pestä ja puhdistaa vuokratuilla paikoilla.  
 
12§ Venettä tai autoa ei saa jättää tilapäisestikään parkkiin laskupaikka-

alueelle tai lastauslaituriin häiritsemään muiden alueiden ja laiturien 
käyttäjien toimintaa. 

  Koko alueen autopaikoitus on keskitetty veneiden talvisäilytysalueelle.  
  Pysäköintiä ei suositella A –laiturialueelle johtavalle huoltotielle. Kios-

kille ja alueen puistoihin johtaville huoltoteille voi pysäköidä vain ly-
hytaikaisesti noudattamalla alueella olevia liikennemerkkejä. 

  Pysäköidyt autot on pysäköity auton omistajan omalla vastuulla. 

 
13§ Kaupunki ei vastaa sataman alueella mahdollisesti sattuvista vahin-

goista esimerkiksi alueelle pysäköityjen ajoneuvojen tai alueella olevi-
en veneiden ilkivalta- tai sääolosuhdevahingoista tai veneiden pohja-
kosketuksista tai äkillisesti nousevan veden aiheuttamista vahingois-
ta. 

 
14§ Veneiden rakentaminen on kielletty talvitelakointialueella. 
 
15§ Kaupunki pidättää oikeuden venepaikkojen tai satama-alueen mah-

dollisiin muutoksiin. 
 
 
 


