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Tiedote 1/2019, 30.04.2019

Arvoisa New Port Padasjoen veneilijä,
Huhtikuun lämpöaalto on sulattanut jäät ennätysvauhtia, ja veneilykausi on saanut varaslähdön. Matala vedenpinta
on teettänyt ylimääräistä huoltotyötä satamassa, mutta satama pyritään saamaan käyttökuntoon vapuksi, reilun
viikon suunniteltua aikaisemmin.

A-laiturin vasemmanpuoleinen laita muuttuu kylkipaikoiksi tälle kaudelle.

Sataman muutostyöt
Satamassa on korjailtu talvimyrskyjen tuhoja ja kaikki on saatu käyttökuntoon ennen veneilykauden alkua.
Sähkö- ja vesitöissä saattaa vielä mennä ylimääräinen viikko.
Suurin muutos satamassa on A-laiturin uudelleenjärjestelyt. Sen vasen laita muutetaan isoille veneille
sopiviksi kylkipaikoiksi. Lyhyet puomit on siis poistettu ja kylkipaikat tarvittavine törmäysparruineen,
sähköpistokkeineen ja numerokyltteineen saadaan valmiiksi toukokuun puolivälin paikkeilla. Uuden
satamakartan mukaan satamaan tulee 89 venepaikkaa. Paikkamäärä hieman laskee viime kesästä, koska isot
kylkipaikat, joista on ollut eniten kysyntää, syövät tyhjillään olleita pikkupaikkoja. Ylivoimaisesti halutuimmat
venepaikat satamissa ovat siis kylkipaikkoja ja seuraavaksi tulevat käveltävät venepuomipaikat. New Port
Padasjoki tulee tällä muutoksella vastaamaan kysyntään ja tarjoaa helppokäyttöiset ja turvalliset venepaikat
rauhallisessa ympäristössä entistä kilpailukykyisempään hintaan. Laittakaa sana kiertämään, että New Portsatamassa on vielä tilaa uusille veneille.
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Uusi satamakartta 2019
Uudessa satamakartassa eri venekoot on merkitty eri värikoodein. Alla olevasta hinnastosta taas käy ilmi
venepaikkojen tarkempi sijainta. Olkaa satamapäällikköön yhteydessä kaikissa epäselvissä tapauksissa.
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Hinnasto 2019
Hinnastossa ei ole tapahtunut muutoksia, mutta lähetämme sen teille vielä uudestaan satamakartan tietoja
täydentämään.
VENEPAIKKA
tyyppi 0

Max koko (m)
2,00 x 5,00

2018
238 €

2019
218 €

Sijainti
Laituri A

tyyppi 1

2,20 x 6,00

266 €

268 €

Laituri A

tyyppi 1, sähkö

2,20 x 6,00

321 €

318 €

Laituri B

tyyppi 2, sähkö ja kävelypuomi

2,50 x 7,50

373 €

368 €

Laituri B

tyyppi 3, sähkö ja kävelypuomi

3,00 x 9,00

495 €

468 €

Laituri B ja C

tyyppi 4, sähkö ja kävelypuomi

3,50 x 11,00

745 €

648 €

Laituri C

tyyppi 4, sähkö ja kylkipaikka

3,50 x 11,00

–

718 €

Laituri A

tyyppi 5, sähkö ja kylkipaikka

4,00 x 12,50

845 €

818 €

Laituri A, Rantalaituri

tyyppi 6, sähkö ja kylkipaikka

4,50 x 15,00

–

978 €

Rantalaituri

Kauden aikana keräämme kaikkien veneiden tiedot satamapäällikön käyttöön. Tällä haluamme varmistaa,
ettei venepaikoilla ole ylisuuria veneitä. Kaikissa epäselvissä tapauksissa kannattaa olla etukäteen
yhteydessä satamapäällikköön. Muistakaa myös päivittää muuttuneet yhteystietonne.

Veneet talvisäilytyspaikalla
Talvisäilytysaleen tulee olla veneistä tyhjä 15.06 mennessä. Jos joku haluaa jättää veneen talvisäilytyspaikalle, tulee
siitä sopia satamapäällikön kanssa. Veneen kesäsäilytyksestä peritään sama maksu kuin talvisäilytyksestä, eli puolet
kesäpaikan hinnasta. Muistakaa myös siivota jälkenne ja kerätä venepukki siistiin nippuun.

Hyvät merimiestavat
Lopuksi haluamme muistuttaa kaikkia veneilijöitä hyvistä merimiestavoista, joihin kuuluvat mm. sataman
järjestyssääntöjen noudattaminen, toisten veneilijöiden kunnioittaminen ja satama-alueen siistinä pitäminen. Älkää
siis ylitäyttäkö jätepistettä. Muistakaa myös ilmoittaa satamapäällikölle vene- ja yhteystietonne sekä muu sataman
hallinnoinnin kannalta oleellinen tieto.
Tehdään yhdessä veneilykesästä 2019 hieno kokemus kaikille New Portissa asioiville!

Turvallista veneilykautta teille kaikille ja hauskaa vappua!
New Port Padasjoen tiimi
Satamapäällikkö Timo Nuutinen 044 364 7111,
timo.nuutinen@kiuasniemi.fi
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