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Kaupunkisoutuveneen varausehdot ja -käytänteet 
 

1. Toimintakausi 6.6. – 31.8.2022. 
2. Veneen vuokraajan tulee olla täysi-ikäinen ja henkilöllisyys todistettava varattaessa. 
3. Veneen voi vuokrata käyttöön enintään kahdeksi tunniksi (2 h), laina-aika alkaa avaimen 

luovutuksesta ja päättyy avaimen palautukseen. 
4. Asiakas voi varata kaupunkiveneen seuraavilla tavoilla: 

a. Soittamalla Praatiin, puh. 040 135 6937 
b. Sähköpostilla osoitteesta praati@raahe.fi  
c. Praatin asiakaspalvelupisteestä osoitteesta Kirkkokatu 43 

5. Veneen varaus ja vuokra-aika Praatin aukioloaikoina (ma -pe klo 10.00 – 17.00 & la klo 
10.00 – 15.30). Sunnuntain varaukset erikseen sovittaessa.  

6. Vuokrauksen yhteydessä varaaja allekirjoittaa varausehdot ja saa käyttöönsä pelastusliivit 
sekä veneen avaimen. 

7. Vene sijaitsee museonrannan vierasvenesatamassa osoitteessa Rantakatu 37. 
8. Avain ja pelastusliivit palautetaan käytön jälkeen Praatiin. 
9. Venettä ei luovuteta päihtyneelle henkilölle. 
10. Huolehdi, että vene palautetaan siistinä ja siinä kunnossa, kuin se oli lainaushetkellä. 

Tarkista, että vene ja airot on lukittu käyttösi jälkeen. 
11. Hinnoittelu 

a. Kaksi (2 h) tuntia maksuton 
b. Palauttamatta jätetystä avaimesta tai pelastusliiveistä /kpl perimme 50 € 

sakkomaksun 
c. Hävinneestä veneestä 1800 € sakkomaksu 

 

Veneen varauksen tehneen vastuut 
- Varauksen tehneen tulee noudattaa vesiliikennelakia 1 luku mom. 1-9. (Vesiliikennelaki 

782/2019 - Säädökset alkuperäisinä - FINLEX ®). 
- Kaupunkiveneen varauksen tehnyt on veneen päällikkö. 
- Veneen päällikkö tarkistaa veneen ja varusteiden kunnon sekä tulpan ennen vesille lähtöä. 
- Vesiliikennelaki velvoittaa vesikulkuneuvon päällikön vastuut:  

1. Päällikkö vastaa vesikulkuneuvon kulusta, turvallisuudesta, sekä varusteista ja 
niiden käytöstä. 

2. Päällikkö vastaa, ettei vesikulkuneuvon käytöstä aiheudu vaaraa, haittaa tai 
häiriötä kenellekään, mukaan lukien ympäristölle. 

3. Veneessä ei saa seisoa, eikä vaihtaa paikkaa veneen ollessa vesillä. 
- Veneen käyttäjät toimivat omalla vastuulla kaupunkivenettä lainatessaan. 

 

Toiminta poikkeustilanteissa 
- Onnettomuuksissa toimitaan kuin missä tahansa onnettomuuksissa: 

o 112, yleinen hätänumero 
o 0294 1000, meripelastuksen hälytysnumero 

- Rikkoutuneista välineistä tai veneestä ilmoittaminen. 
o 040 135 6937, Praati 
o 044 439 3326, Koivuluodon urheilukenttä  
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