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1. Yleistä 
 

Hollolan kunnan satamasäännöt koskevat seuraavia Hollolan kunnan ylläpitämiä ve-
nesatamia: Messilän venesatama, Pyhäniemen/Kotomäen venesatama, Kukkilan ve-
nesatama, Kalliolan venesatama ja Paimelan venesatama. Satamasäännöt ovat pää-
sääntöisesti laadittu koskemaan Messilän venesatamaa, mutta ovat soveltuvien osin 
voimassa myös muissa Hollolan kunnan ylläpitämissä venesatamissa. 

Venesatamasäännöt ovat voimassa koko venesataman ja veneiden talvisäilytysalu-
eeksi osoitetulla alueella.  

Nämä venesatamasäännöt korvaavat aiemmat 1.3.2018 voimaan tulleet säännöt.  

Näiden venesatamasääntöjen lisäksi kunta voi antaa erillisiä satama- tai talvisäilytys-
aluetta koskevia sääntöjä ja ohjeita.  

2. Venepaikan varaaminen 
 

Edellisen kauden vanhojen venepaikkojen uudelleenvarauskausi ilmoitetaan joka ke-
vät Hollolan kunnan nettisivuilla ja järjestelmä lähettää asiasta tiedon asiakkaan ilmoit-
tamaan sähköpostiin. Lisäksi ilmoitus julkaistaan Hollolan kunnan virallisessa ilmoitus-
lehdessä. Yleiseen varaukseen vapautuneet venepaikat tulevat huhtikuun alussa.  

Venepaikkavaraus tehdään ja maksetaan vuosittain sähköisessä palvelussa käyttäen 
verkkopankkitunnuksia osoitteessa www.hollola.fi. 

Huhtikuusta alkaen vapaita venepaikkoja voi selata venepaikkaluettelosta tai kartalta, 
jossa varaustilanne näkyy reaaliaikaisena.  

Venepaikan vuokraaja voi vaihtaa vapaana olevaan toiseen venepaikkaan kesken ve-
neilykauden maksamalla mahdollinen hintojen erotus. Edullisempaan venepaikkaan 
vaihdetusta venepaikasta ei makseta hyvitystä. Kaikki venepaikkojen vaihdot tehdään 
asiointipiste Piipahluksessa. 

Jos venepaikan vuokraaja luopuu venepaikastaan kesken vuokrakauden, ei maksettua 
vuokraa hyvitetä. 

Venepaikan lunastamisen jälkeen, vuokralaisen tulee hakea laituripaikan avain sekä 
vuosittainen venemerkki veneeseen asiointipiste Piipahluksesta. Venemerkki on ase-
tettava näkyvälle paikalle veneeseen, jotta se on helppo havaita.  

Venepaikan vuokraajan on huolehdittava siitä, että hänen yhteystietonsa ja venettä 
koskevat tiedot ovat ajantasaiset. Kunta ei vastaa venepaikan vuokraajan vanhentu-
neiden, virheellisten tai puutteellisten tietojen antamisesta johtuvista paikanmenetyk-
sistä yms. 

Venepaikkojen vuokrat ovat paikkakohtaiset. Venepaikkaa saa käyttää vain venepai-
kan haltija ilmoittamaansa venettä varten. 

 

 

 

http://www.hollola.fi/
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3. Ajoneuvojen pysäköinti ja nopeusrajoitukset satama-alueella 
 

Autojen pysäköinti muualle kuin merkityille pysäköintipaikoille on kielletty. Alusten no-
peus satama-altaassa on enintään 7 km/h. Asiaton ajelu satama-alueella on kielletty.  

4. Veneiden talvisäilytyskausi, veneiden säilyttäminen talvisäily-
tysalueella ja siirtäminen talvisäilytysalueelle 

 

Veneiden talvisäilytyskausi on vuosittain 1.9.-15.6. Muina aikoina veneiden pito ja säi-
lyttäminen talvisäilytysalueella on kielletty.  

Vene on siirrettävä talvisäilytykseen ennen venepaikan jäätymistä, kuitenkin viimeis-
tään 31.12. mennessä.  

Messilän laituripaikan lunastaneilla on mahdollisuus jättää vene talvisäilytykseen, mi-
käli talvisäilytysalueella on tilaa.  Talvisäilytyspaikat eivät ole merkittyjä.  Talvisäilytys-
merkki on kiinnitettävä venepukkiin tai traileriin näkyvälle paikalle. Talvisäilytysmahdol-
lisuus on vain Messilän venesatamassa. 

5. Veneiden merkitseminen, merkitsemättömät veneet, luvatto-
malla paikalla olevat sekä hylätyksi katsottavat veneet ja tar-
vikkeet 

 

Vuokrapaikalla oleva vene tulee olla selkeästi merkitty. Venemerkki on sijoitettava si-
ten, että se on helposti havaittavissa laiturilta. Vain venemerkillä merkittyä venettä voi 
säilyttää vuokrapaikalla ja talvisäilytyspaikalla.  

Vuosittain 15.6. talvisäilytyskauden päättymisen jälkeen alueelle jätetyn veneen Hollo-
lan kunta siirtää kunnan varikolle veneen omistajan kustannuksella ja vastuulla. Ve-
neelle tehdään ennen siirtoa katselmus, jossa todetaan sen kunto. Katselmuksesta 
laaditaan erillinen pöytäkirja. Pois kuljetettu vene voidaan lunastaa säilytys- ja kulje-
tuskustannuksia vastaavalla hinnalla Hollolan kunnalta. Kunta ei vastaa varikolla säi-
lytyksessä olevista veneistä. 

Trailerien ja muiden veneen säilytykseen liittyvien välineiden säilyttäminen talvisäily-
tysalueella on sallittu sillä ehdolla, että talvisäilytysmerkki on kiinnitettynä venepukkiin 
tai trailerissa vetoaisaan maksun tarkistamiseksi. Mikäli kyseisen kauden talvisäilytys-
merkkiä ei ole kiinnitetty näiden ohjeiden mukaan, katsotaan traileri ja muut veneen 
säilytykseen liittyvät välineet hylätyksi ja Hollolan kunta siirtää ne omalle varikolleen.  

Mikäli kunnan varikolle siirrettyä venettä, traileria tai muita veneeseen liittyviä tarvik-
keita ei ole lunastettu kunnalta kolmen kuukauden kuluessa niiden siirtopäivästä, on 
kunnalla oikeus hävittää tai myydä ne.  Omaisuuden talteenotosta ilmoitetaan välittö-
mästi ja myynnistä hyvissä ajoin vuokralaisille tai omistajalle (mikäli ovat tiedossa) hei-
dän ilmoittamaansa tai muutoin tiedossa olevaan osoitteeseen.  

Edellä mainitut kunnan varikolle siirretyt veneet ja tavarat kuulutetaan kunnan viralli-
sessa lehdessä. 
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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, Hollolan kun-
nalla on oikeus siirtää tai siirrättää vene välittömästi sekä periä siirrosta aiheutuneet 
kustannukset veneen omistajalta.  

7. Soutuvenepaikkojen vuokrausehdot 
 

Soutuvenepaikka vuokrataan vain sellaiselle veneelle, joka täyttää seuraavat ehdot 

- veneessä on airot ja hankaimet eli veneen pitää olla soudettavissa 
- vene on kooltaan sellainen, että se sopii sivutilat huomioituna vuokratulle paikalle 
- veneessä ei saa olla kansirakenteita, rattia tai tuulilasia 
- vene on painoltaan sellainen, että sen pystyy vetämään maalle perä vesirajan ylä-

puolelle 
- veneessä saa olla enintään 10 hv perämoottori 

Jos Hollolan kunta havaitsee paikalla muita kuin yllä olevan ohjeen mukaisia veneitä, 
on kunnalla oikeus siirtää tai siirrättää vene välittömästi pois venepaikalta ja periä siir-
rosta aiheutuneet kustannukset venepaikan vuokralaiselta.  Lisäksi Hollolan kunnalla 
on yksipuolinen oikeus purkaa vuokralaisen venepaikkaoikeus.  

Venemerkki on kiinnitettävä näkyvälle paikalle, jotta se on helppo havaita. Hollolan 
kunta voi poistaa vuosittaista merkkiä vailla olevan veneen välittömästi. 

Jos soutuvenepaikkaa ei käytetä lainkaan veneilykauden aikana, voi Hollolan kunta 
katsoa venepaikan tarpeettomaksi vuokraajalle ja vuokrata paikan eteenpäin ellei käyt-
tämättömyydelle ole erityisen painavaa syytä.  

Mikäli venepaikan vuokraaja ei uudista paikkavaraustaan maksamalla seuraavan kau-
den maksua, on vene poistettava venepaikalta huhtikuun loppuun mennessä. 

8. Ohjeet veneiden säilyttämiseen Messilän talvisäilytysalueella 
 

Veneen saa peittää ainoastaan yhtenäisellä muovi- tai kangaspeitteellä, joka on kiinni-
tettävä asianmukaisesti. Pöytien, tuolien, aurinkovarjojen yms. säilyttäminen, sekä kiin-
teän katoksen rakentaminen on talvisäilytysalueella kielletty. Veneessä yöpyminen on 
talvisäilytysalueella kielletty.  

9. Veneiden huolto ja kunnostustyöt talvisäilytysalueella sekä 
jätteistä huolehtiminen 

 

Veneen huolto, varustelu ja maalaus on sallittua talvisäilytysalueella. Toimenpiteistä ei 
saa aiheutua haittaa muille alueen käyttäjille eikä ympäristölle.  Vuokralaisen tulee la-
jitella ja kuljettaa mahdolliset jätteet alueella oleviin säiliöihin.  Jätehuoltoon liittyvissä 
asioissa on noudatettava Hollolan kunnan laatimaa pienvenesatamien jätehuoltosuun-
nitelmaa.  
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10. Vastuu vahingoista 
 

Kunta ei vastaa vuokraamillaan venepaikoilla sattuneista vahingoista. Vuokralainen 
vastaa tai on velvollinen korvaamaan aina kaikista veneensä, sen talvisäilytysvarustei-
den tai muiden omistamiensa tai hallussaan olevien laitteiden Hollolan kunnalle tai kol-
mansille osapuolille aiheuttamista vahingoista, vammoista tai vaurioista. 

11. Venepaikan edelleen vuokraus 
 

 Venepaikkaa ei voi vuokrata edelleen. 

12. Veneiden nostaminen 
 

Hollolan kunta ei suorita veneiden nostoa, vaan se on jokaisen venepaikan vuokraajan 
omalla vastuulla.  

13. Venelaiturien, talvisäilytysalueen ja soutuvenepaikkojen varti-
ointi 

 

Talvisäilytysalue, venelaiturit ja soutuvenepaikat eivät ole vartioitu Hollolan kunnan toi-
mesta. Kunta ei myöskään vastaa veneille satama-alueella mahdollisesti sattuvista va-
hingoista.  

14. Sauna- ja huvilalautat 
 

Saunominen ja yöpyminen lautalla on satama-alueella kielletty. Lautalla tulee jätevesiä 
varten olla säiliö, joka tyhjennetään sataman septijärjestelmään tai muuhun asialliseen 
jätevesijärjestelmään. 

15. Ohjeita matkustaja-aluksille 
 

Matkustaja-aluksille varattuja laituripaikkoja saavat muut alukset käyttää vain tilapäi-
sesti. Muut alukset on siirrettävä pois hyvissä ajoin ennen etuoikeutetun aluksen saa-
pumista. Paikat on merkitty kilvellä. 

Matkustaja-aluksen laituripaikalla oleva laituritasanne on jätettävä vapaaksi.  

 

 

 

  



7 
 

16. Messilän sataman sähköjärjestelmän käyttöohje 
 

1. Messilän satamassa on sähköpistorasioita, jotka on tarkoitettu vain veneiden kun-

nostusta varten 

2. Sähkön käyttö pistorasioista on sallittua vuosittain 1.4. - 15.6. sekä 1.9. - 

31.10. välisinä aikoina. 

3. Sähköä saa käyttää vain 

• käsityökalujen käyttöön 

• valaistukseen 

4. Sähköä EI SAA KÄYTTÄÄ esim. 

• lämmitykseen 

• veneissä yöpymiseen tms. asumiseen liittyvään toimintaan 

• asuntovaunukäyttöön veneiden säilytykseen osoitetulla alueella 

5. Pistorasiat on asennettu 1997, määräaikaistarkastettu 2014. Asennusaikana 1997 

ei ollut vaatimuksena vikavirtasuojan käyttöä. Sähköasennukset täyttävät asennus-

ajan vaatimukset. 

6. Käyttäjän tulee käyttää jatkoroikkaan tai työmaakassiin asennettavaa vikavirtasuo-

jaa (markkinoilta löytyy IP34 pistorasiaan asennettavia vikavirtasuojia). Ilman val-

vontaa olevat sähköjohdot poistetaan ja ne voi lunastaa virka-aikana satama-

valvojalta. 

 

 

 

17. Yhteystiedot 
 

 Asiointipiste Piipahlus 

 Palveluneuvoja Arja Virolainen p. 044 780 1245 

 Palveluneuvoja Leena Auranen p. 044 780 1357 

 Palveluneuvoja Johanna Peltokoski p. 044 780 1448 

 Satamavalvoja ja muut asiat 

 Kuntatekniikan päällikkö Sauli Tiensuu p. 044 780 1721 

 Satamavalvoja, varikkotyönjohtaja Esa Auranen p. 044 780 1286 

 

 Sähköpostiosoitteet: etunimi.sukunimi(at)hollola.fi 


