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SATAMASÄÄNNÖT  
 
 

KESÄ- JA TALVIVENEPAIKKOJEN VUOKRAUSEHDOT  
 

1 Venepaikan vuokraajaksi on ensisijaisesti oikeutettu kuntalainen.  

 

Kuntalaiseksi katsotaan  

– yksityinen veneen omistaja, joka on henkikirjoitettu Inarin kunnassa. Jos vene on 

yhteisomistuksessa, on vähintään puolet osakkaista oltava kuntalaisia.  

– yritys joka on todistettavasti rekisteröity Inarin kunnassa. Tällöin on myös veneen oltava 

yrityksen nimissä.  

– henkilö joka todistettavasti omistaa kiinteistön kunnan alueella..  

 

2. Mikäli venepaikkoja ei säädetyn ajan kuluessa varata kuntalaisten toimesta, voidaan paikkoja 

toissijaisesti vuokrata vuodeksi kerrallaan myös ulkokuntalaisille. 1.6. jälkeen vapaina olevia 

kesävenepaikkoja ja 1.9. jälkeen olevia talvisäilytyspaikkoja vuokrataan vuodeksi kerrallaan. Paikat 

vuokrataan haetussa järjestyksessä.  

 

3. Kukin vuokraaja on oikeutettu vuokraamaan vain yhden venepaikan. 1.6. jälkeen vapaina olevia 

venepaikkoja voi vuokrata vapaasti.  

 

4. Venepaikan haltijan ja veneen tulee olla sama henkilö. Mikäli veneen haltija ja omistaja ovat eri 

juridinen henkilö, veneen hallinta tulee osoittaa kirjallisesti. 

 

5. Venepaikkaa saa käyttää vain venepaikan haltija ilmoittamaansa venettä varten.  

 

6. Venepaikan haltijaa ja hänen asunto-osoitettaan koskevista sekä venettä koskevien tietojen 

muutoksista on ilmoitettava viipymättä kunnalle. Kunta ei vastaa venepaikan haltijan virheellisistä 

osoitetiedoista aiheutuvasta paikan menetyksestä.  

 

7. Mikäli venepaikan haltijan vuokraamaa venepaikkaa ei kauden aikana ole käytetty, katsotaan 

venepaikka tarpeettomaksi vuokraajalle, ja hän menettää oikeuden venepaikan uusimiseen, ellei 

paikan käyttämättä jättämiseen ole erityisen painavaa syytä (esimerkiksi sairaus).  

 

8. Kunta ottaa talteen vuokra-ajan päätyttyä venepaikalle jätetyt veneet, venetelineet ja trailerit. 

Kunta kuuluttaa talteenotosta kunnan internet-sivustolla (www.inari.fi) ja kunnan virallisella 

ilmoitustaululla sekä lähettää talteenotosta ilmoituksen veneen omistajalle. Veneen omistajan on 

korvattava kunnalle veneen talteenotosta, säilytyksestä ja mahdollisesta myynnistä aiheutuneet 

kustannukset. Jos omistajaa ei löydy tai jos omistaja ei lunasta omaisuuttaan maksamalla kunnalle 

sille aiheutuneita kustannuksia ilmoituksessa mainitussa, vähintään 30 päivän määräajassa, Inarin 

kunta on oikeutettu myymään talteen otetun omaisuuden omistajan lukuun tarjousten perusteella ja 

pidättämään kauppahinnasta sille aiheutuneiden kustannusten määrän.  



 

9. Vuokra-aika on yksi veneilykausi tai talvisäilytyskausi.  

 

10. Venepaikan vuokraajalla on oikeus uusia paikkaa koskeva vuokraoikeus vuosittain, mikäli hän 

täyttää vuokrausehdot ja maksaa paikasta kulloinkin voimassa olevan vuokran viimeistään 

eräpäivänä. Maksuista ei lähetetä maksumuistutuksia. Venepaikan vuokrasopimus päättyy 

välittömästi maksamatta olevan laskun viimeisen maksupäivän perusteella.  

 

11. Jos venepaikan haltija luopuu venepaikastaan kesken vuokrakauden, ei venepaikkavuokraa 

palauteta.  

 

12. Venepaikan vuokraajalla ei ole oikeutta luovuttaa venepaikkansa veneen uudelle omistajalle 

veneen poisluovuttamisen yhteydessä.  

 

13. Venepaikan haltijan kuoltua on hänen edunsaajallaan, joka täyttää mainitut ehdot, oikeus uusia 

venepaikkaa koskeva vuokrasopimus nimiinsä.  

 

14. Venesatama- ja talvisäilytysalueella on noudatettava siisteyttä. Roskat, jäteöljyt ja muut jätteet 

on toimitettava niille erikseen varattuihin säiliöihin.  

 

15. Veneiden omistajille tarkoitettuja tiedotuksia varten on venesatama-alueilla ja 

talvisäilytyspaikoilla ilmoitustaulut. Yksityisen veneenomistajan noudatettavaksi tarkoitettu 

tiedotus voidaan myös kiinnittää hänen veneeseensä.  

 

16. Kunnalla on oikeus siirtää veneitä laitureissa ja talvisäilytyspaikoilla, jos se on veneen koon 

(vene vaihtunut) tai muun vastaavan syyn vuoksi tarpeellista.  

 

17. Mikäli satamassa on sähköä ja vettä saatavilla, sähkön ja veden käyttö tulee olla lyhytaikaista, 

esim. akkujen lataamiseen, pienempien korjaustöiden tekemiseen, juomavesisäiliöiden täyttämiseen 

tai vastaavaan.  

 

18. Kunta ei vastaa venepaikoissa tai talvisäilytyspaikoissa sattuneista vahingoista.  

 

19. Kunnan vuokraamat paikat on tarkoitettu käyttökuntoisille veneille. Kunta ei vuokraa paikkoja 

epäkuntoisten veneiden säilytyspaikoiksi.  

 

20. Venesatama-alueilla ja niiden läheisyydessä on ehdottomasti noudatettava voimassa olevia 

nopeusrajoituksia sekä noudatettava olosuhteiden edellyttämää huolellisuutta ja varovaisuutta 

onnettomuuksien välttämiseksi. Lisäksi on toimittava siten, ettei vaikeuteta ja häiritä muita eikä 

aiheuteta vaaraa tai vahinkoa ympäristölle tai häiritä niitä, jotka asuvat tai muuten oleskelevat 

rannalla.  

 

KESÄVENEPAIKAT  
 

Veneilykausi on 15.5. – 30.9. tai kun satama jäätyy. 

 

21. Kesävenepaikkojen vuokraamisesta ilmoitetaan vuosittain kunnan Internet-sivustolla sekä 

virallisella ilmoitustaululla.  

 



22. Kesävenepaikkamaksu on 1.6. lähtien maksettava kunnanviraston monipalvelupisteeseen, osoite 

Piiskuntie 2, Ivalo.  

 

 

 

SATAMIA KOSKEVAT YLEISET OHJEET 
 
23. Purkaus- ja lastauslaitureita ovat Veskoniemessä laiturit nro 3 ja 4 ja laiturin nro 2 vapaa sivu 

sekä Inarissa laiturit nro:t 1 ja 2. Veskoniemen laituri nro 4 ja Inarin laituri nro 2 ovat varatut 

ammattikalastus- ja muuhun ammattikäyttöön sekä virkatehtäviin käytettäville veneille tai niihin 

rinnastettaville veneille. 

 

24. Kaikkien veneiden ja alusten sekä tavaroiden säilyttäminen purkaus- ja lastauslaitureille on 

kielletty. 

 

25. Veneen purkaus- ja lastausaika lastauslaitureissa on kolme tuntia. 

 

26. Mikäli kunta on veneilykauden kuluessa pakotettu suorittamaan venelaitureiden korjauksia tai 

muita väliaikaisia järjestelyjä laitureissa, on veneen omistaja välittömästi kehotuksen saatuaan 

velvollinen siirtämään veneensä kunnan osoittamaan paikkaan.  

 

27. Veneiden tai venetarvikkeiden säilyttäminen laiturilla tai laiturialueella on kielletty. Jos veneen 

korjauksen takia joudutaan tarvikkeita varastoimaan laiturilla tai laiturialueella, on siihen 

pyydettävä lupa tekniseltä osastolta.  

 

28. Venepaikan haltija vastaa veneen satamarakenteille tai kolmannelle osapuolella aiheutuneista 

vahingoista jotka johtuvat vedenpinnan vaihtelusta. Kunta ei vastaa vedenpinnan korkeuden 

vaihtelusta veneelle aiheutuneista vahingoista.  

 

29. Kaikki Ivalon kylässä olevat Inarin kunnan omistamat uivat ponttonilaiturit siirretään 

talvisäilytyspaikoille lokakuun alussa.  

 

30. Viranomaiskäytössä oleville veneille sekä vapaaehtoisen pelastuspalvelun veneille osoitetaan 

laituripaikka tarvittaessa. Laituripaikasta peritään kuntalaiselta perittävä maksu. 

 

31. Leiriytyminen satama-alueelle on kielletty.  

 

32. Avaimien kopioiminen on kielletty. Avaimen hävittämisestä perintään 50 €:n maksu. 

 

 

 

VENEIDEN TALVISÄILYTYSPAIKAT  
 
Veneiden talvisäilytys on sallittu Peuravuonon talvisäilytysalueella ja Inarin sataman  

talvisäilytysalueella toistaiseksi. 

 

Talvisäilytyskausi on 15.9. – 20.6.  

 

33. Veneitä saa säilyttää talvisäilytyskauden ajan ainoastaan tarkoitukseen varatuilla paikoilla 

kulloinkin voimassa olevaa maksua vastaan.  



 

34. Veneen talvisäilytys vedessä on kielletty. Lupa voidaan myöntää tapauskohtaisesti, mikäli 

veneestä ei aiheudu maisemallisia haittoja eikä estettä satama-alueen virkistys-käytölle.  

 

35. Veneet telakoidaan talviteloille hyvään järjestykseen.  

 

36. Veneessä asuminen talvisäilytysalueella on kielletty.  

 

37. Veneen omistajan nimi, veneen nimi tai rekisterinumero on talvisäilytyksen ajaksi pantava 

näkyviin veneeseen, peitteeseen tai venepukkiin.  

 

38. Talvisäilytysalueilla saa tehdä ainoastaan pienempiä vuosittain toistuvia kunnostustöitä jotka 

eivät aiheuta haittaa ko. alueella oleville muille veneille. Suuremmat työt tulee tehdä muualla ko. 

työhön soveltuvalla paikalla.  

 

39. Satamia ja laskuluiskia koskevat erityiset määräykset: 

 

Veskoniemen satama  

Veneiden talvisäilytys Veskoniemen satama-alueella on kielletty ilman teknisen lautakunnan lupaa.  

 

Inarin satama: 

Veneiden ja varusteiden, lukuun ottamatta satamatrailereiden säilyttäminen veneiden 

talvisäilytysalueella 20.6. – 15.9. välisenä aikana on kielletty.  

 

Peuravuonon talvisäilytysalue:  

Leiriytyminen talvisäilytysalueelle on kielletty. 

 

Laskuluiskat:  

Leiriytyminen ja trailereiden pitkäaikainen säilytys satama-alueella on kielletty. 

 

40. Veneiden kunnostustöitä tehtäessä ja pohjia pestäessä, puhdistettaessa tai raavittaessa maali- 

ym. jätteet tulee kerätä talteen. Irronnut maalijäte on koottava talteen sitä varten erikseen varattuihin 

astioihin.  

 

41. Veneiden pesu pesuaineilla, jotka sisältävät hiilivetyliuottimia on kielletty.  

 

42. Inarin kunnan satamasääntöjen noudattamatta jättäminen johtaa venepaikan menettämiseen.  

 

 

Edellä olevien määräysten lisäksi on otettava huomioon, mitä veneliikennelaki ja – asetus sekä 

muut yleiset merenkulkusäännöt vesillä liikkujalta edellyttävät.  

Kunta antaa yksityiskohtaiset ohjeet veneiden säilytyksestä kesä- ja talvivenepaikoilla sekä 

paikkojen vuokrauksesta, valvoo ohjeiden noudattamista ja vastaa venesatamien ja 

talvisäilytyspaikkojen kunnossapidosta.  

Maksamalla venepaikkamaksun vuokralainen sitoutuu noudattamaan venesatamaohjetta. 


