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VENEPAIKKAHINNASTO 2022 
 
VENEPAIKKA Max. koko (m) 2022 Määrä  Sijainti 
 tyyppi 1 2,20 x 6,00 288 € 20 kpl  Laituri A 
 tyyppi 1, sähkö 2,20 x 6,00 328 € 6 kpl  Laituri B 
 tyyppi 2, sähkö ja kävelypuomi 2,50 x 7,50 398 € 28 kpl  Laituri B 
 tyyppi 3, sähkö ja kävelypuomi 3,00 x 9,00 528 € 18 kpl  Laituri B ja C 
 tyyppi 4, sähkö ja kävelypuomi 3,50 x 11,00 668 € 10 kpl  Laituri C 
 tyyppi 3, sähkö ja kylkipaikka 3,00 x 9,00 628 € 2 kpl  Laituri A 
 tyyppi 4, sähkö ja kylkipaikka 3,50 x 11,00 768 € 1 kpl  Laituri A 
 tyyppi 5, sähkö ja kylkipaikka 4,00 x 12,50 868 € 3 kpl  Laituri A, Rantalaituri 
 tyyppi 6, sähkö ja kylkipaikka 4,50 x 15,00 938 € 3 kpl  Laituri A, Rantalaituri 

 
Hinnat sisältävät ALV:n 24 %. Venepaikan vuokrasopimus edellyttää luotettavien venetietojen antamista (rekisterioete tai 
vastaava), jolla voidaan todentaa veneen enimmäismitat. Venepaikan enimmäismittoja ei saa ylittää. Venepaikka on tarkoitettu 
vain yhdelle veneelle. Venepaikka on henkilökohtainen eikä sitä saa edelleen vuokrata. Maksamatta jäänyt paikka vapautetaan 
edelleen vuokrattavaksi. Jos venepaikalla on sähkö, sisältyy se paikan vuokraan. Sähkökäyttöisten lämmittien ja 
ilmastointilaitteiden käyttö on kielletty. Vain normaalien käynnistys- ja hupiakkujen lataus on sallittua. Venepaikan käyttö ja 
veneen kiinnitys tapahtuu venepaikan haltijan vastuulla. Vene pitää kiinnittää sataman omiin kiinnityspisteisiin kunnolla ja 
venettä tulee valvoa kauden aikana. Veneilijän tulee noudattaa sataman ja kunnan järjestyssääntöjä. Muulla kuin merkityllä 
paikalla veneen säilyttäminen on kielletty. Jätteet tulee viedä jätepisteiseen. Lyhytaikaisista vuokrauksista on sovittava 
satamapällikön kanssa erikseen. Venapaikan vuokraan sisältyy portin avain. Veneilijän luopuessa venepaikasta, tulee avain 
palauttaa kahden viikon kuluessa satamapäällikölle. Palauttamattomasta avaimesta veloitamme 40 €. Talvisäilytystrailerit ja 
talvisäilytyspukit tulee säilyttää alueen perän trailerialueella. 15.6 mennessä autojen parkkipaikoilla ei saa olla veneitä eikä 
niiden tarvikkeita. Pidätämme oikeuden hinnan ja ehtojen muutoksiin. 
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