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EHDOT VENEEN TALVISÄILYTYKSESTÄ 
  
 

1. Veneiden talvisäilytys yleisellä paikalla on luvallista vain Lohjan kaupungin osoittamilla maksullisilla 
veneen talvisäilytyspaikoilla ajalla 15.09. - 10.06. Oikeus talvisäilytyspaikan käyttöön lunastetaan 
suorittamalla säilytyskauden vuokra ennen talvikauden alkamista. Oikeus paikkaan säilyy 
säilytyskaudesta toiseen maksamalla sopimuskauden vuokra ilmoitettuna ajankohtana. 
 
2. Muuna aikana veneen säilytys talvisäilytysalueella ei ole sallittua. Määräysten vastaisesti säilytetty 
vene voidaan kaupungin toimesta omistajan kustannuksella siirtää sopivaan paikkaan.  
 
3. Soutu- ja pienten moottoriveneiden talvisäilytyspaikat sijaitsevat Tuusanrannassa, Ojamonran-
nassa, Voudinrannassa sekä Hiidensalmessa. Suurempien veneiden talvisäilytyspaikkana toimii 
Hiidensalmessa erikseen osoitettu veneiden säilytysalue. Veneet tulee sijoittaa osoitetuille paikoille.  
 
4. Vene on sijoitettava alueelle venelaatan osoittamaan paikkaan.  
 
5. Veneen saa peittää ainoastaan yhtenäisellä muovi- tai kangaspeitteellä, joka on kiinnitettävä siististi 
paikalleen. Lauta-, pelti tai muun kiinteän katoksen rakentaminen on kielletty.  
 
6. Veneen vuotuinen huolto, maalaus ja varustelu on sallittu talvisäilytysalueella. Työ on suoritettava 
kuitenkin siten, ettei siitä aiheudu haittaa ympäristölle ja kertyneet roskat on siivottava pois alueelta. 
Jokaisen vuokralaisen velvollisuus on kuljettaa aiheuttamansa jätteet pois talvisäilytysalueelta. 
Veneen rakentaminen talvisäilytysalueella on kielletty.  
 
7. Vuokralaisen tulee siirtää veneensä ja muut veneen talvisäilytyksessä käytetyt tarvikkeet pois 
talvisäilytysalueelta viimeistään vuokra-ajan päättyessä 10.06.  
 
8. Vene, joka on jätetty alueelle 10.06. jälkeen, kuljetetaan kaupungin toimesta, omistajan 
kustannuksella ja omistajan vastuulla kaupungin varastoon, josta se on lunastettavissa suorittamalla 
veneen siirrosta ja säilytyksestä aiheutuneet kustannukset erikseen määrätyn taksan mukaan. Mikäli 
venettä ei 3 kk:n kuluessa säilytysajan päättymisestä lunasteta, se siirtyy kaupungin omistukseen. 
Kaupungilla on oikeus omistajaa enempää kuulematta realisoida kaupungin omistukseen siirtynyt 
vene tai muu omaisuus parhaaksi katsomallaan tavalla.  
 
9. Veneiden kuljetukseen ja talvisäilytykseen käytettävät varusteet kuten suurten veneiden 
säilytyspaikalla säilytettävät venetrailerit, venetelineet ja muut varusteet tulee vuokralaisen toimesta 
poistaa talvisäilytysalueelta vuokra-ajan päättyessä 10.06. Alueelle 10.06. jälkeen jääneet tavarat 
kuljetetaan omistajan kustannuksella kaupungin varastoon, mikäli omistaja on selvitettävissä ja ne 
ovat lunastettavissa suorittamalla kaupungille siirrosta aiheutuneet kustannukset. Vähäarvoinen 
tavara, jäte ja omaisuus kuljetetaan kaupungin toimesta kaatopaikalle.  
 
10. Talvisäilytyspaikan vuokraus on voimassa talvisäilytyskausi kerrallaan, kun kausivuokra on 
maksettu ilmoitettuun määräpäivään mennessä. 
 
11. Talvisäilytyspaikan vuokrausoikeus voidaan poistaa, ellei vuokraaja noudata edellä mainittuja 
ehtoja. Vuokraoikeuden poistaminen tehdään kirjallisesti kaupungille venepaikkarekisterissä 
ilmoitettuun osoitteeseen.  
 
12. Mikäli vuokralaisella on maksamattomia venepaikkavuokria tai talvisäilytyspaikkavuokria 
edelliseltä kaudelta, vuokraajalla ei ole oikeutta seuraavaan talvikauden vuokraukseen.  Mahdollisuus 
uuden paikan vuokraukseen on vasta kun maksamattomat vuokrat on suoritettu. 


