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1. Yleisiä määräyksiä
Nämä venesatamasäännöt koskevat Simon kunnan hallinnoimia venesatamia Karsikossa, Saarenrannassa, Simoniemessä, Marttilanlahdessa sekä Onkalonperällä.
Satama-alueella on voimassa olevien lakien ja asetusten, sekä näiden nojalla annettujen säännösten lisäksi tämä venesatamasääntö.
Venesatamasäännöt ovat voimassa koko venesataman ja veneiden talvisäilytysalueeksi osoitetulla alueella.
Simon kunnanvaltuusto päättää venesataman venepaikkojen talvisäilytys/kesäpaikkataksoista.
Tämä satamasääntö on pidettävä esillä satama-alueella sekä kunnan nettisivuilla.

2. Venepaikat ja satama-alueet
Tässä venesatamasäännössä tarkoitetaan venepaikalla satamien laituri- ja rantapaalupaikkoja, sekä luonnonrantojen rantapaalupaikkoja.
Venepaikan haltijaksi on ensisijaisesti oikeutettu veneenomistaja, joka veneilykauden
alussa on Simon kuntalainen tai omistaa loma-asunnon Simon kunnan alueella.
Kunta voi luovuttaa venepaikkoja myös muille kuin em. veneenomistajille. Vuokrausta voidaan jatkaa vuosittain, mikäli venepaikkoja on vapaana.
Venepaikasta tehdään vuokrasopimus, johon voidaan liittää tarvittaessa talvisäilytyspaikka. Talvisäilytyspaikasta peritään erikseen vuokra. Vuokra tulee olla maksettu
ennen paikan osoittamista. Talvisäilytyspaikasta on sovittava erikseen teknisen osaston kanssa.
Venepaikan haltijan asunto-osoitetta ja venetietoja koskeva muutos on ilmoitettava
viipymättä Simon kunnan tekniselle osastolle.
Kanoottien, jollien tai muun tavaran säilyttäminen laitureilla on kielletty. Vapaaalueiksi tarkoitetuilla rannoilla venesatamassa ei saa säilyttää veneitä.

Mikäli kunnan on veneilykauden aikana tehtävä välttämättömiä korjaustöitä venelaiturissa, on veneenomistaja velvollinen välittömästi kehotuksen saatuaan siirtämään
veneensä hänelle osoitettuun paikkaan.
Venesatamien laiturialueilla olevat sähköpisteet on tarkoitettu vain veneiden huoltokäyttöön. Käyttö muihin tarkoituksiin, kuten veneiden lämmittämiseen on ehdottomasti kielletty.
Vuokralaisen tulee huolehtia, että vuokratulla venepaikalla oleva vene on kiinnitetty
huolellisesti, hyvän merimiestavan mukaisesti ja käytössä on riittävä määrä lepuuttajia. Vene tulee kiinnittää siten, että kiinnityksestä aiheutuva kuormitus laituriin, aisaan, poijuun ja veneeseen on mahdollisimman pieni. Veneiden liikkeistä aiheutuvaa
kuormitusta on vähennettävä käyttämällä riittävä määrä riittävän tehokkaita joustimia kiinnityksen yhteydessä. Veneen omistaja on vastuussa laiturissa olevan veneen
aiheuttamista vaurioista.
Vierasvenepaikat on tarkoitettu vieraileville veneille ja ne voivat viipyä paikalla kolme
vuorokautta. Pidemmästä oleskelusta on ilmoitettava kunnan tekniselle osastolle ja
lisävuorokausilta peritään erillinen maksu. Vierasvenepaikoilla ei saa pitää veneitä
pitkäaikaisessa säilytyksessä, eivätkä paikkakuntalaiset saa käyttää paikkoja muutoin
kuin lyhytaikaista käyntiä varten ellei asiasta ole erikseen sovittu.
Lastaus- ja kulkureiteillä sekä veneenlaskuluiskan alueella ei saa pysäköidä autoja,
trailereita eikä jättää tavaraa niin että ne estävät kohteiden käytön.
Kunta ei vastaa venesatamien alueella veneille sattuneista vahingoista. Aluksen päällikön tulee olla tietoinen satama-alueella aluksen kulkuväylän ja sijaintipaikan veden
syvyydestä.
Satama-alueella on aallon muodostaminen kielletty ja veneen nopeus on alennettava
niin, että se ei aiheuta vaaraa muille veneilijöille eikä satamassa oleville veneille tai
laitureille.
Jos vene on luvattomasti sijoitettuna venesatamassa, voidaan se siirtää paikalta pois
kunnan toimesta veneen omistajan kustannuksella, jos omistaja ei sitä kehotuksesta
huolimatta itse tee. Veneille tehdään ennen siirtoa katselmus, jossa todetaan veneen
kunto. Katselmuksesta laaditaan erillinen pöytäkirja.
Talteen otetut veneet ja tavarat vuokralainen tai omistaja voi lunastaa maksamalla
siirrosta ja varastoinnista aiheutuneet kulut. Mikäli veneitä tai tavaroita ei lunasteta
kolmen kuukauden kuluessa talteenotosta, ne myydään julkisella huutokaupalla.
Huutokauppatilaisuus kuulutetaan erikseen. Talteenotosta ilmoitetaan välittömästi ja
myynnistä hyvissä ajoin vuokralaiselle tai omistajalle heidän ilmoittamaansa tai muutoin tiedossa olevaan osoitteeseen.

3. Veneiden talvisäilytys
Veneitä on mahdollista talvella säilyttää kunnan osoittamilla ja merkityillä talvisäilytyspaikoilla.
Talvisäilytyskausi on 1.9. – 10.6. Normaalista poikkeavaan säilytysaikaan on pyydettävä erikseen kirjallisesti kunnan teknisen osaston lupa.
Kesällä talvisäilytyspaikalle jätetystä veneestä peritään veneen omistajalta erillinen
säilytysmaksu ( =Talvisäilytysmaksu)
Kaikki satama-alueella säilytyksessä olevat veneet on ilmoitettava Simon kunnan tekniselle osastolle, jossa ylläpidetään venepaikkarekisteriä (Omistajan nimi, osoite, puhelinnumero sekä veneen tunnistetiedot).
Veneet on hyvissä ajoin ennen vesistöjen jäätymistä siirrettävä talvisäilytykseen,
kunnan säilytysalueille.
Talvisäilytysalueella olevat veneet on heti talvikauden päätyttyä siirrettävä pois alueelta. Mikäli näin ei tapahdu eikä veneen omistajalla ole kirjallista lupaa, on kunnalla
oikeus tarvittaessa siirrättää veneet ja tarvikkeet veneen omistajan kustannuksella ja
vastuulla kunnan varikolle.
Veneen huolto, varustelu ja maalaus ovat sallittua talvisäilytysalueella. Toimenpiteistä ei saa aiheutua haittaa muille alueen käyttäjille. Jäteöljyä, maalia tai muita ongelmajätteitä ei saa joutua maahan tai veteen. Roskat ja jätteet on toimitettava työntekijän/veneenomistajan toimesta niille tarkoitettuihin roskankeräyspaikkoihin ja työn
likaamat paikat puhdistettava. Jätteet on hävitettävä määräysten mukaisesti.
Vastuu kesä-/talvisäilytyksestä on veneen omistajalla ja hänellä on valvontavelvollisuus veneestä.
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