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1. Yleistä
Lieksan kaupungin kuntatekniikkaliikelaitos ylläpitää Lieksan kaupungin alueella Lieksassa Kaupunginniemen ja Kolin satamia. Kuntatekniikkaliikelaitoksen ylläpitoon kuuluu myös viisi pienvenelaituria
sekä rantapaikkoja veneiden ja alusten liikennöintiä varten. Rantapaikkoja on yhteensä 11, joista viisi
sijaitsee Pielisellä, viisi Lieksanjoella ja yksi Pankakosken Niskanrannassa. Lieksan satamanumero
5797 ja Kolin satamanumero 5752. Pienvenelaitureita on seuraavissa paikoissa: Ahvenlahti, Rantala
(Lieksanjoella), Pankakoski, Lieksan ja Kolin satamat. Pielisellä veneiden rantapaikkoja on seuraavissa: Varisvaara, Vaaraniemi, Ahvenlahti, Sipolansaari ja Kopolanranta. Lieksanjoella: Kuuselanranta, Timitra, Rantapuisto, Hyttilänranta, Rantalan ranta ja Pankakosken Niskanranta.
Palvelu on maksullinen. Vuonna 2021 rantapaikat: rakentamattomat 24,00 €, rakennetut 36,00 €, laituripaikat satamissa (Lieksa, Koli ja Ahvenlahti), pienveneet 113,00 €, isot veneet 165,00 € (yli 6 m
pitkät veneet), Pankakosken laituri 82,00 € (vuosimaksu sisältää arvonlisäveroa 24 %).
Lieksan kaupungin asiakaspalvelupiste ylläpitää rekisteriä venepaikkojen vuokraajista, laskuttaa venepaikkavuokrat sekä vuokraa vapaita venepaikkoja uusille asiakkaille. Lisäksi asiakaspalvelu huolehtii lukollisten venepaikkalaitureiden avaimista ja hallinnoi avainten luovutusta sekä avainten hallintarekisteriä.
Vuonna 2021 venepaikkoja on yhteensä 634 kappaletta, joista 228 on laituripaikkoja. Vuoden 2021
maaliskuussa laituripaikkojen käyttöaste oli noin 98 % ja rantapaikkojen 80 %. Lisäksi useisiin suosituimpiin paikkoihin on pitkät jonotuslistat, esimerkiksi Kolin venelaituriin on enemmän jonossa, kuin
laituripaikkoja on varattavissa.
Satamasäännöt on pääsääntöisesti laadittu koskemaan Lieksan Kaupunginniemen ja Kolin satamia,
mutta ovat soveltuvin osin voimassa myös muissa Lieksan kaupungin ylläpitämissä venesatamissa.
Venesatamasäännöt astuvat voimaan 1.7.2021 alkaen, ja ovat voimassa toistaiseksi. Venemerkkiä
koskeva säännön kohta 5. astuu voimaan 1.5.2022 alkaen.
Näiden venesatamasääntöjen lisäksi kunta voi antaa erillisiä satama- tai talvisäilytysaluetta koskevia
sääntöjä ja ohjeita.

2. Venepaikan varaaminen
Vapaita venepaikkoja voi varata kaupungin asiakaspalvelupisteen kautta. Venepaikkahakemuksen voi
tehdä myös Pohjois-Karjalan kuntien julkisen verkkopalvelun, Miunpalveluiden kautta. Miunpalveluissa hakemusta varten tunnistaudutaan Suomi.fi -tunnistamisen kautta joko verkkopankkitunnusten,
mobiilivarmenteen tai varmennekortin avulla. Vapaat venepaikat ovat myös nähtävillä kaupungin karttapalvelun, InfoGis-kartalla.
Asiakaspalvelu 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. Jos laskua ei makseta, asiakas menettää venepaikan käyttöoikeuden. Tämä usein vielä varmistetaan, koska asiakas on voinut esimerkiksi muuttaa, eikä ole ilmoittanut uusia yhteistietojaan, jolloin lasku ei ole tavoittanut asiakasta. Maksamalla
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laskun eräpäivään mennessä vuokraaja säilyttää venepaikkansa. Venepaikan saanut ei ole oikeutettu
luovuttamaan venepaikkaa toiselle. Luvaton veneiden ja muunkin tavaran säilyttäminen kaupungin
omistamilla rannoilla ja muilla maa-alueilla on kielletty. Uudet vuokraajat voivat ottaa yhteyttä asiakaspalvelupisteeseen.

3. Ajoneuvojen pysäköinti satama-alueella
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.

4. Veneiden talvisäilytyskausi, veneiden säilyttäminen talvisäilytysalueella ja siirtäminen talvisäilytysalueelle
Veneiden talvisäilytyskausi on vuosittain 1.9.-15.6. Muina aikoina veneiden pito ja säilyttäminen talvisäilytysalueella on kielletty.
Vene on siirrettävä talvisäilytykseen ennen venepaikan jäätymistä, kuitenkin 30.11. mennessä. Talvisäilytysmahdollisuus on vain Lieksan Kaupunginniemen satamassa.
Lieksan Kaupunginniemen sataman vene- ja laituripaikan lunastaneilla on mahdollisuus jättää vene
talvisäilytykseen, mikäli talvisäilytysalueella on tilaa. Talvisäilytyspaikat eivät ole merkittyjä. Talvisäilytysmerkki on kiinnitettävä venepukkiin tai traileriin näkyvälle paikalle.

5. Veneiden merkitseminen, merkitsemättömät veneet, luvattomalla paikalla olevat sekä hylätyksi katsottavat veneet ja tarvikkeet
Vuokrapaikalla oleva vene tulee olla selkeästi merkitty. Venemerkki on sijoitettava siten, että se on
helposti havaittavissa laiturilta. Vain venemerkillä merkittyä venettä voi säilyttää vuokrapaikalla ja talvisäilytysalueella. Veneen säilyttäminen muulla paikalla on kielletty. Lieksan kaupungin kuntatekniikkaliikelaitos saa siirtää luvattomaan paikkaan kiinnitetyn veneen. Veneelle tehdään ennen siirtoa katselmus. Katselmuksessa todetaan veneen kunto ja katselmuksesta laaditaan pöytäkirja. Siirtokustannukset laskutetaan suoraan veneen omistajalta todellisten kustannusten mukaisesti.
Trailerien ja muiden veneen säilytykseen liittyvien välineiden säilyttäminen talvisäilytysalueella on sallittu sillä ehdolla, että talvisäilytysmerkki on kiinnitettynä venepukkiin tai trailerissa vetoaisaan maksun
tarkistamiseksi. Mikäli kyseisen kauden talvisäilytysmerkkiä ei ole kiinnitetty näiden ohjeiden mukaan,
katsotaan traileri ja muut veneen säilytykseen liittyvät välineet hylätyksi ja Lieksan kaupungin kuntatekniikkaliikelaitos siirtää ne kaupungin varastoon.
Mikäli kaupungin varastoon siirrettyä venettä, traileria tai muita veneeseen liittyviä tarvikkeita ei ole
lunastettu kaupungilta neljän kuukauden kuluessa niiden siirtopäivästä, on Lieksan kaupungin kuntatekniikkaliikelaitoksella oikeus hävittää tai myydä ne. Omaisuuden talteenotosta ilmoitetaan
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välittömästi ja myynnistä hyvissä ajoin vuokralaisille tai omistajalle (mikäli ovat tiedossa) heidän ilmoittamaansa tai muutoin tiedossa olevaan osoitteeseen.
Edellä mainitut kaupungin varastoon siirretyt veneet ja tavarat kuulutetaan kaupungin virallisella ilmoitustaululla.

6. Luvattomalla paikalla venesatamassa olevan veneen siirto
Mikäli veneellä ei ole venepaikkaa (venepaikkaa ei ole maksettu) tai se on kiinnitetty venesatamassa
muualle kuin kyseiselle veneelle vuokratulle paikalle, Lieksan kaupungin kuntatekniikkaliikelaitoksella
on oikeus siirtää tai siirrättää vene välittömästi sekä periä siirrosta aiheutuneet kustannukset veneen
omistajalta.

7. Rantavenepaikkojen vuokrausehdot
Rantavenepaikka vuokrataan vain sellaiselle veneelle, joka on kooltaan sellainen, että se sopii sivutilat
huomioituna vuokratulle paikalle.
Jos Lieksan kaupungin kuntatekniikkaliikelaitos havaitsee paikalla muita kuin yllä olevan ohjeen mukaisia veneitä, on kuntatekniikkaliikelaitoksella oikeus siirtää tai siirrättää vene välittömästi pois venepaikalta ja periä siirrosta aiheutuneet kustannukset venepaikan vuokralaiselta. Lisäksi Lieksan kaupungin kuntatekniikkaliikelaitoksella on yksipuolinen oikeus purkaa vuokralaisen venepaikkaoikeus.
Jos rantavenepaikkaa ei käytetä lainkaan veneilykauden aikana, voi Lieksan kaupungin kuntatekniikkaliikelaitos katsoa venepaikan tarpeettomaksi vuokraajalle ja vuokrata paikan eteenpäin ellei käyttämättömyydelle ole erityisen painavaa syytä.
Mikäli venepaikan vuokraaja ei uudista paikkavaraustaan maksamalla seuraavan kauden maksua, on
vene poistettava venepaikalta huhtikuun loppuun mennessä.

8. Ohjeet veneiden säilyttämiseen talvisäilytysalueella
Veneen saa peittää ainoastaan yhtenäisellä muovi- tai kangaspeitteellä, joka on kiinnitettävä asianmukaisesti. Kaikenlaisen tavaran, verkkojen yms. sekä kiinteän katoksen rakentaminen on talvisäilytysalueella kielletty.

9. Veneiden huolto ja kunnostustyöt talvisäilytysalueella sekä jätteistä huolehtiminen
Veneen huolto ja varustelu on sallittua talvisäilytysalueella. Toimenpiteistä ei saa aiheutua haittaa
muille alueen käyttäjille, eikä ympäristölle. Veneiden jätevesisäiliön (septitankin) tyhjennyspisteet ovat
Lieksan Kaupunginniemen ja Kolin satamien päälaitureilla. Näissä satamissa on myös vierasvenepaikkoja. Kukin veneilijä on velvollinen huolehtimaan tuottamistaan jätteistä toimittamalla ne huolellisesti lajiteltuina kullekin jätelajille osoitettuun jäteastiaan ja asianmukaisiin jätteen keräyspisteisiin.
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10. Vastuu vahingoista
Kaupunki ei vastaa vuokraamillaan venepaikoilla sattuneista vahingoista. Vuokralainen vastaa tai on
velvollinen korvaamaan aina kaikista veneensä, sen talvisäilytysvarusteiden tai muiden omistamiensa
tai hallussaan olevien laitteiden Lieksan kaupungille tai kolmansille osapuolille aiheuttamista vahingoista, vammoista tai vaurioista.

11. Venepaikan edelleen vuokraus
Venepaikkaa ei voi vuokrata edelleen.

12. Veneiden nostaminen
Lieksan kaupungin kuntatekniikkaliikelaitos ei suorita veneiden nostoa, vaan se on jokaisen venepaikan vuokraajan omalla vastuulla.

13. Venelaiturien, talvisäilytysalueen ja rantavenepaikkojen vartiointi
Talvisäilytysalue, venelaiturit ja rantavenepaikat eivät ole vartioitu Lieksan kaupungin toimesta. Kaupunki ei myöskään vastaa veneille satama-alueella mahdollisesti sattuvista vahingoista.

14. Vierasvenepaikat
Vierasveneille on varattu Lieksan Kaupunginniemen ja Kolin satamissa venepaikkoja käytettäväksi
enintään kolmeksi (3) päiväksi kerrallaan.
Vierasvenepaikoilla ei saa pitää veneitä pitkäaikaisessa säilytyksessä.
Venepaikat on merkitty näkyvästi ja ovat otettavissa käyttöön niiden vapaana ollessa.

15. Ohjeita matkustaja-aluksille
Matkustaja-aluksille varattuja laituripaikkoja saavat muut alukset käyttää vain tilapäisesti. Muut alukset
on siirrettävä pois hyvissä ajoin ennen etuoikeutetun aluksen saapumista. Paikat on merkitty kilvellä.
Matkustaja-aluksen laituripaikalla oleva laituritasanne on jätettävä vapaaksi.

16. Yhteystiedot
Venepaikkojen varaukset: Asiakaspalvelupiste 040 1044 710, asiakaspalvelu(at)lieksa.fi
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