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Oulun merellisyys ja Oulujoen vehreät
rannat houkuttelevat purjehtijat että
veneilijät vesille.

Veneily
Oulu tarjoaa oivallisia mahdollisuuksia purjehtijoille ja muille
meritse Ouluun saapuville veneilijöille. Veneilypalvelumme ovat
aivan keskustan tuntumassa Meritullin vierassatamassa sekä rauhallisen luonnon keskellä Hietasaaressa.

Venepaikat
Kaupungin ylläpitämät venepaikat sijaitsevat Oulujoen rannalla
ja Merikosken voimalaitoksen alapuolisella suisto- ja merialueella.
Laituripaikkoja on valmiina 906 ja pienvenetelapaikkoja 305 kappaletta.
Venepaikkojen varustustaso, hinta ja väyläleveydet on kerrottu
satamakohtaisesti nettisivuilla:
www.ouka.fi/tekninen/veneily/venepaikat.html

Hietasaari
Hollihaka
Juurusoja
Kasarminranta
Kastellinranta
Kauppilanranta
Kirkkotie
Laanilanranta
Meritulli
Nokkala

Raatti
Rajahauta
Saarela
Sorsasaari
Tarhurintie
Taskisenranta
Tervaporvarinpuisto
Toppilansaari
Värttö

Venepaikkoja vuokrataan Oulu10, Torikatu 10.

Oulun kaupungin venepaikkojen
vuokraussäännöt
(Tekninen lautakunta 27.11.2007)

Venepaikkojen vuokraussäännöt koskevat kaupungin teknisen
keskuksen vuokraamia laituri-, peräpoiju- sekä venetelapaikkoja, joista jatkossa käytetään nimitystä venepaikat. Lisäksi nämä
säännöt koskevat myös talvisäilytyspaikkoja.
Veneilykausi on 1.6–30.9. Sulana pysyvien vesistöjen rannoilla
sijaitsevien paikkojen osalta koko vuosi. Sääolosuhteista riippuen veneilykauden pituus voi hieman vaihdella.
Venepaikat vuokrataan yhdeksi (1) veneilykaudeksi kerrallaan.
Mikäli venepaikan vuokraaja täyttää yleiset vuokraehdot, hän
voi uusia paikkaa koskevan vuokraoikeuden vuosittain maksamalla hänelle lähetetyn venepaikkavuokranmaksun eräpäivään
mennessä. Eräpäivä on ehdoton. Jos lasku jätetään maksamatta tai maksetaan myöhässä, katsotaan paikka irtisanotuksi.
Venepaikkamaksut lähetetään vuosittain helmi-maaliskuussa.
Venepaikkojen käytöstä peritään vuokraa, joka määräytyy teknisen lautakunnan vuosittain hyväksymän palveluhinnaston
mukaan. Elokuun toisesta maanantaista lähtien, vuokrataan
vapaiksi jääneet venepaikat loppukaudeksi puoleen hintaan.
Tämä ei koske Tervaporvarinpuiston venetelapaikkoja, jossa
maksu on vuosikohtainen.
Venepaikka on tarkoitettu vain yhdelle veneelle. Venepaikka
on aina henkilökohtainen (ei venekohtainen). Soutuveneille
ja jollille vuokrataan ensisijaisesti venetelapaikkoja. Niille
vuokrataan laituripaikkoja vain, mikäli venepaikkoja on jäänyt
vuokraamatta.
Oulun kaupungissa asuvilla on etuoikeus venepaikkoihin. Kutakin ruokakuntaa kohden vuokrataan vain yksi venepaikka.
Mikäli venepaikkoja on vuokraamatta, voidaan tästä säännöstä poiketa. Ulkokuntalainen voi vuokrata venepaikan vain
yhdeksi veneilykaudeksi kerrallaan, mikäli venepaikkoja on
jäänyt vuokraamatta. Vuokraoikeutta ei ole alle 18 -vuotiaalla.
Vuokralaisen tulee olla veneenomistaja tai -haltija.
Vuokraussäännöt kokonaisuudessaan luettavissa teknisen
keskuksen nettisivuilla:
www.ouka.fi/tekninen/veneily/
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OULU10
www.ouka.fi/oulu10
Avoinna: ma-to klo 8-17 ja
pe klo 8-16
Käyntiosoite: Torikatu 10
Puhelin: 08 558 558 00
S-posti: oulu10@ouka.fi
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