
Veneiden telakointi ja yhteisnostot ja laskut 

Telakointi 

Jäsenten, jotka haluavat telakointipaikan on täytettävä ennakkoon telakointi kaavake ja jätettävä se A-
laiturilla olevan kerhohuoneen postilaatikkoon tai toimitettava muuten telakkamestarille. Tai täytettävä 
vastaava sähköinen kaavake joka löytyy alempaanta tältä sivulta. Kaavakkeen voi myös tulostaa tältä 
sivulta alempaanta. Kaavakkeita löytyy myös kerhohuoneesta. 

Veneiden telakointi säänöt 

Veneen laituripaikkanumero ja omistajan nimi on oltava nähtävillä koko talven ajan. 
Mikäli venettä ei voida tunnistaa, poistetaan se omistajan kustannuksella kaupungin toimesta 
kaupungin varikolle, mistä omistaja voi noutaa sen korvaamalla siirtokustannukset. 

Talvisäilytysmaksu on 5 €/m2 veneen mittojen mukaan laskettuna. Kuitenkin vähintään 50 €. 
Vene on trailerilla, niin laskutetaan trailerin mittojen mukaan, venettä suuremmat katokset 
nostavat myös laskutettavaa määrää. 

Veneiden väli saa olla pienillä veneillä maksimissaan 0,5 m ja suurilla 1 metri. Jos veneiden väli on 
suurempi niin kerho laskuttaa koko käytetystä tilasta. 

Veneen omistaja on velvollinen siivoamaan omat roskansa ennen veneiden yhteislaskupäivää. 
Ongelmajätettä EI SAA jättää satama alueella sijaitsevaan roskikseen. 

Veneet on nostettava kerhon yhteisnostossa ja laskettava keväällä veteen yhteislaskussa. 

Jos tästä aikataulusta poikkeaa, on hän velvollinen ilmoittamaan tästä telakkamestarille 
ennakkoon. 
Jos vene nostetaan yhteisnoston jälkeen, on se viimeistään keväällä laskettava 
yhteislaskussa. Mikäli venettä joudutaan tästä syystä siirtämään keväällä, veloittaa kerho siirron 
hinnan veneen omistajalta ja omistajan tai hänen edustajansa on oltava mukana veneen siirrossa. 

Jos jäsen rikkoo talvisäilytys paikan sääntöjä, on seuran hallituksella mahdollisuus hylätä 
jäsenen 
seuraavan vuoden oikeus talvisäilytykseen. 

Odota, että kerhon laskuttaja lähettää laskun. Maksaessasi käytä laskussa olevaa 
viitenumeroa niin maksu on helpompi kohdistaa. Jos laskua ei jostain syystä tule niin olethan 
yhteydessä kerhon rahastonhoitajaan. 

Lisätietoja veneiden telakointi ja nosto asioista: Satamakapteeni Lassi Ruth 0400580 
504/Sami Pusenius 04578345901 Telakkamestari Teemu Ahola 0503014493/ Ari Sutinen 
0509181755 tai sähköpostitse osoitteesta . 

 

Veneiden säilyttäminen laiturissa talven aikana kielletty 

28.11.2014 pidetyssä yhdistyksen syyskokouksessa päätettiin, että veneiden säilyttäminen 
talven aikana laitureissa on kielletty. Kiellon noudattamatta jättämisestä päätettiin, että 
seuraamus sakko on kominkertainen laituripaikkamaksu. 

Kielto haluttiin koska edellisten talvien aikana ovat jäissä säilytetyt veneet olleet rasitteena 
laitureille ja hajoittaneet laitureita. 



 

TELAKOINTI JA YHTEISNOSTOILMOITUS 
Laituritiedot 

Venepaikan numero 
 

 

Laituri 
 A  B  C 

 

Yhteisnosto 

Osallistun yhteisnostoon 
 Kyllä  Ei 

 

Jäsentiedot 

Nimi 
 

 

Puhelinnumero 
 

 

Sähköpostiosoite 
 

 

Veneen tiedot 

Nimi 
 

 

Rekisterinumero / Purjenumero 
 

 

Merkki ja malli 
 

 

Tyyppi 
 Moottorivene 

 Perämoottorivene 

 Purjevene 

 Muu:  

 

Pituus 
 m 

 

Leveys 
 m 

 

Syväys 
 m 

 

Paino 
 kg 

 

Lisätietoja 

 

 

 Haluan laskun sähköpostilla 
 

 Olen lukenut ja hyväksynyt telakointisäännöt 
 

 Hyväksyn tietosuojaselosteessa mainitut ehdot  

 


