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1. Venepaikkojen vuokrausta hoitaa seuran toimisto 
 

2. Laituripaikka on henkilökohtainen eikä sitä voi luovuttaa tai edelleen vuokrata toiselle. 
 

3. Jokaisen veneen tulee olla vakuutettu, myös toiselle veneelle aiheutuvan vahingon osalta. 
 

4. Sataman, venepaikan ja laitteiden käyttö tapahtuu käyttäjän omalla vastuulla. A- ja B-laitureilla 
on sähköpistorasiat. Vialliset sähkölaitteet saattavat laukaista vikavirtasuojan pääkeskuksessa, 
jolloin kaikki laituripistorasiat jäävät ilman sähköä. Havaituista puutteista tai vioista on 
ilmoitettava välittömästi seuran toimistoon. 
 

5. A-ja B-laiturit ovat varustettu portilla. Portin avaimen saa seuran toimistosta kuittausta ja panttia 
vastaan. Avain tulee palauttaa, kun paikanhaltija luopuu laituripaikastaan. 
 

6. Vieraspaikkojen pitempiaikaisesta käytöstä (yli 24 tuntia) tulee aina sopia seuran toimiston 
kanssa. Lyhytaikaiset vierailut on mahdollista maksaa MobilePay-sovelluksella, ohjeet löytyvät 
ilmoitustauluilta. Maksun voi maksaa myös LPS:n pankkitilille FI85 2280 3800 0418 90.  
 

7. Jokainen vene on varustettava asianmukaisilla kiinnitysköysillä ja lepuuttajilla. Vuokranantajalla 
on oikeus turvallisuussyistä vaatia paikanhaltijaa korjaamaan veneen kiinnitys tai uusimaan 
kiinnitysköydet. 
 

8. Venepaikkavuokrien hinnasto näkyy seuran kotisivuilla. 
 

9. Verottoman laituripaikan saamisen ja hallinnan edellytys on seuran jäsenyys. 
 

10. Maksamaton venepaikan vuokra on peruste paikan irtisanomiselle. Omistajan on siirrettävä 
vene kahden viikon kuluessa huomautuksesta. Tämä ei vapauta maksujen perinnästä. 
 

11. Autojen pysäköinti puomin jälkeiselle alueelle ei ole sallittu. 
 

12. Silloilla on 2,5 tonnin maksimi painosuositus. LPS ei vastaa mistään mahdollisista esine- tai 
henkilövahingoista, jotka aiheutuvat sillan rakenteista. Autoilla ajo saaren on sallittu vain seuran 
hallituksen luvalla. 
 

13. Talvisäilytys venevajassa edellyttää voimassaolevaa venevakuutusta. Talvisäilytyspaikka tulee 
varata vuosittain 15.8. mennessä seuran toimistosta. Sen jälkeen vajapaikka annetaan jonossa 
seuraavalle. 
 

14. Havaitsemistaan puutteista ja vioista veneen käyttäjä on velvollinen ilmoittamaan välittömästi 
seuran toimistoon. 
 

15. Huolehdi Myllysaaren alueesta ja tiloista kuin omastasi! Jokaisen käyttäjän tulee huolehtia 
tilojen järjestyksestä ja siisteydestä. Vie omat jätteesi pois saaresta! 
 

16. Venepaikan haltijoiden toivotaan osallistuvan myös Myllysaaren kunnossapitoon liittyviin 
talkootapahtumiin.  
 


