
OPS ja OM Telakkasäätiö HINNASTO 2020 
21.4.2020 

 
 
 
Säätiön on tarkistanut hinnoittelua vuodelle 2020 ja vahvistanut liitteen mukaiset hinnat. Laituripaikkojen 
hinnat pysyvät ennallaan, telakointihinnoissa on muutoksia. 
 
Mikäli haluat veneesi kylmään tai lämpimään halliin, niin ota yhteyttä telakkamestariin Matti Taskilaan, 
hallipaikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä. Veneet, jotka ovat olleet hallissa viime talven, ovat 
luonnollisesti etusijalla. 
 
Muista ilmoittaa mahdolliset venetietojen muutokset jäsenseuraasi ja pidäthän venetiedot.fi ajantasalla. 
Jos luovut paikasta, muista irtisanoa sopimus. Telakkasäätiön sopimus velvoitteineen on voimassa 
siihen saakka kunnes se irtisanotaan.  
 
Veneet tulee olla vuosittain katsastettu ja vakuutettuna aina kun venettä pidetään/säilytetään säätiön 
hallinnoimalla alueella. Vakuutus koskee myös asuntovaunuja ja kärryjä. 
 
Veneen haltijan/omistajan tulee olla joko OM:n tai OPS jäsen, muutoin paikkaa ei voida myöntää. 
Poikkeuksena on yleishyödyllinen järjestö, kuten Meripelastusyhdistys tai viranomainen.  

 
Hyvää kesää ja -purjehduksia! 

 

Telakkasäätiön hallitus 
 
  



Talvikausi 1.10. -  31.5. 
Kesäkausi 1.6. - 30.9. 
 
Kesätelakointi 
Mikäli vene säilytetään maissa telakkasäätiön alueella, eikä sen haltijalla ole kesäkaudelle vuokrattua 
laituripaikkaa, veneestä laskutetaan kesätelakointimaksu, johon kuuluu vartiointivelvoite. 
 
Telakointimaksu sisältää noston ja laskun. 
Pukkimaksu peritään telakoinnista, sen lisäksi tulee perusmaksu. 
 
 
 
LAITURIMAKSUT 
 
Hinnasto jäsenille  

A-E laituripaikat Hinta 

  

Laituripaikka max 3,20m 290 € 

Laituripaikka max 3,6m 330 € 

Laituripaikka max 3.8m 360 € 

Laituripaikka max 4,2m 390 € 

Laituripaikka max 4,4m 410 € 

Laituripaikka max 5m 460 € 

Laituripaikka max 5,5m 510 € 

Laituripaikka max 6m 560 € 

Laituripaikka max 6,5m 600 € 

  

Hinnat sisältävät nosto+lasku 100 € 

Lasku 50 € 

Nosto 50 € 

Vierasvenemaksu vrk 10 € 

  

Erikoispaikka C,D ulkopääty 520 € 

Erikoispaikka D: maalaituria vasten 310 € 

Laituripaikka F: peräpoiju kiinnitys 260 € 

  

Nosturin käyttö ulkopuolisille 50 € 

Traktorin käyttö ulkopuolisille 50 € 

Yhteislasku (nosturiautolla) toteuman mukaan 115 € 

Nosto tai lasku, ei paikkaa säätiön alueella 50 € 

 
  



 
TELAKOINTIMAKSUT 
 
 
Kenttätelakointipaikka (ala) talvikausi 3,0 € €/m2 

Perusmaksu (kenttä ala) 130,0 € € 

Pukkimaksu nosto/lasku (+ perusmaksu) 100,0 € € 

Hallitelakointipaikka (ala) talvikausi kylmä halli 22,0 € €/m2 

Hallitelakointipaikka (ala) talvikausi lämmin halli 50,0 € €/m2 

Hallitelakointipaikka (ala) talvikausi, lämmin halli vastike kulutuksen mukaan jyvitetään 

* talvitelakoinnit sisältävät <8tn noston säätiön nosturilla   

Omat katokset (+ perusmaksu) 15,0 € €/m2 

   

Kenttäsäilytys vene (autotrailerilla >5m) 100,0 € € 

Hylly peltihallin kaarien välissä (vuosi) 100,0 € € 

Asuntovaunu (kausi) 100,0 € € 

Soutuveneet / jollat alle 5m 40,0 € € 

Pukkimaksu (talvitelakointi) 100,0 € € 

Kesätelakointi 90,0 € € 

Vartiovuoron laiminlyönti 200,0 € € 

   

 


