
 Pakolliset kentät merkitään asteriskilla (*) ja ne tulee täyttää lomakkeen viimeistelemiseksi. 

Vähä-Joumosta  

Ryhmä 1 a lle  2,5 m leveä  ja  a lle  5,5 m pitkä pa ikka  maala ituris ta 

Ryhmä 2 yli 2,5 m leveä  pa ikka  ponttoonila ituris ta  

Ryhmä 2 yli 2,5 m leveä  pa ikka  maala ituris ta

 
Venepa ika t Mas ku  2021 

 
 

 
Venepaikat julistetaan haettaviksi 15.3.2021 alkaen. Hakuaika päättyy 12.4.2021 klo 12.00 mennessä. 

Tarkemmat ohjee t ja  venepaikkojen tiedot löytyvät kunnan verkkos ivuilta  https://www.masku.fi 
/venepaika t/. 

Venepaika t jae taan maskula is ten pa ikanhakijoiden kesken teknisen lautakunnan 9.2.2021 §10 tekemän 
päätöksen mukaisesti. Mikä li venepaikkoja  jää  yli, a rvotaan loput pa ikat ulkopaikkakunta la is ten kesken. 
Vuokra-a ika  on maskula is ille  vuos i kerra llaan, jota  voi ha lutessaan ja tkaa . Ulkopaikkakunta la is ille  
enintään vuos i kerra llaan. 
Kunta  ede llyttää , e ttä  venepaikan hakija  on käynyt katsomassa ko. pa ikkoja  ennen hakemuksen 
toimittamista . 

Hakemuksessa annetut tiedot tarkis te taan ennen sopimuksen tekoa. 
 
 

1. Haen venepaikkaa  ens is ija is es ti * 
 

Maanpääs tä  

 
 
 

2. Haen Maanpääs tä  venepa ikkaa  * 
 

Ryhmä 1 a lle  2,5 m leveä  ja  a lle  5,5 m pitkä pa ikka  ponttoonila irturis ta  



Sukunimi 

Pienvenepaikkaa rannasta 

Ei 

3. Haen Vähä-J oumos ta  * 

Laituripaikkaa 

4. Mikäli venepaikkaa ei ole saatavilla hakemastani paikasta, olen valmis
ottamaan pa ikan vas taan  myös  to is aa lta . Vaih toehtoina  s iis  Maanpää ja
Vähä-J oumo. * 

Kyllä  

5. Hakijan  yh teys tiedo t * 

Etunimi 

Matkapuhelin

Osoite  

6. Veneen tiedot * 
Pienveneiden osa lta  rekis te rinumerokenttään kirjoite taan 'Ei rekis te rissä '. 

Rekis te rinume- 
ro 

Omista ja  

Leveys 

Pituus

Sähköposti



Hyväksyn tietojen tallentamisen 

 
7. Hyväks yn  yllä  anne ttu jen  tie to jen  ta llen tamis en kunnan  

tie tos uojakäytän tö jen  mukais es ti. * 
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