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VENEPAIKKAMAKSUTAKSA 01.01.2021 lukien
1. LAITURIPAIKAT
hintaluokka 1 pienvenesatamat keskustan ulkopuolella, (ei Telakanrannan
venesatama)
Paikan leveys
alle 2 m 163 €
2,01 – 2,50 m 210 €
2,51 – 3,00 m 247 €
3,01 – 3,50 m 284 €
3,51 – 4,00 m 305 €
hintaluokka 2 (Halkosaaren ja Telakanrannan pienvenesatamat)
Paikan leveys
2,01 – 2,50 m 257 €
2,51 – 3,00 m 289 €
3,01 – 3,50 m 326 €
3,51 – 4,00 m 347 €
2. LAITURIPAIKAT,
Linnoitusniemen laiturit sekä laiturit joissa sähkön ja veden tai sähkönkäyttömahdollisuus
Paikan leveys
2,01 – 2,50 m 315 €
2,51 – 3,00 m 357 €
3,01 – 3,50 m 404 €
3,51 – 4,00 m 452 €
poijupaikka 499 €
Hinta sisältää juomaveden sekä veneilykauden aikaisen normaalin sähkön käytön.
Laituripaikan Abloy -avain sisältyy venepaikan hintaan. Mikäli avain kadotetaan, uuden
lunastushinta on 10 €.
Mikäli laituriportissa on käytössä, tai tulee käyttöön, ohjelmoitava Iloq-avain, peritään
avaimesta maksu 30 €/avain. Maksua ei palauteta.
3. SOUTUVENEPAIKAT 63 €
Maksu sisältää talvisäilytyksen omalla maksetulla paikalla.
4. B. KYLKIKIINNITYSPAIKAT 45 €
Linnoitusniemen-, Keisarinlaiturin- ja Rapasaaren laiturit
Hinta sisältää juomaveden sekä veneilykauden aikaisen normaalin sähkön käytön.
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5. VIERASVENEPAIKKA
Vuorokausimaksu / poijupaikka 25 €
Vuorokausimaksu / kylkipaikka 4 €/metri, minimiveloitus 50 €
Veneen säilytys viikkomaksulla;
poijupaikka 50 €/viikko, kylkipaikka 100 €/viikko
Hinnat voimassa ajalla 1.6.-15.8.välisenä aikana.
Muina aikoina veloitus 50 %.
Sähkön ja juomaveden käyttö sisältyy vierasvenemaksuun.
6. VENEIDEN / ALUSTEN TALVISÄILYTYS
Linnoitusniemen ja Laihian venesatama-alueilla:
maissa Veneen leveys max Veneen pituus max hinta
2,0 m 8,0 m 176 €
2,5 m 15 m 198 €
3,0 m 15 m 221 €
3,50 m 15 m 232 €
4,00 m 16 m 254 €
4,50 m 20 m 276 €
yli 4,51 m 20 m 287 €
vedessä, taksa veneen pituuden mukaan, 12 € / aluksen pituusmetri 3 (4)
Muilla venesatama-alueilla:
Kölillään säilytettävien veneiden talvisäilytysmaksu 60,00 €
Talvisäilytysmaksu pitää sisällään veneen syys- ja kevätkunnostukseen kuuluvan
sähkönkäytön. Pidempiaikaisesta sähkön käytöstä maksu peritään kohdan 7 mukaisesti.
Sähköt ovat toiminnassa satamayhtiön ilmoittamana ajanjaksona (päätetään erikseen).
7. SÄHKÖN KÄYTTÖ
0,20 € / kWh, 4,00 € / vrk
8. VENEPAIKKAMAKSUTAKSA ULKOPAIKKAKUNTALAISELTA
Vuokraajan henkikirjoituskunta ei vaikuta venepaikkamaksun suuruuteen.
Lappeenrantalainen veneilijä on kuitenkin ensisijaisena, mikäli venepaikalle on jonoa.
9. MUUT MÄÄRÄYKSET:
9.1 Satamayhtiön hallinnoimilla venesatama- ja muilla alueilla on lakien ja asetusten sekä
niiden nojalla annettujen säädösten lisäksi noudatettava satamajärjestystä ja jäljempänä olevia
määräyksiä.
9.2. Veneenomistajalla on oikeus uusia venepaikkavarauksensa vuosittain satamayhtiön
ilmoittamaan päivämäärään mennessä. Varaamattomat paikat tulevat vapaaseen jakoon
varausajan päätyttyä. Venepaikka varataan ja maksetaan pääsääntöisesti sähköisen
varausjärjestelmän kautta.
9.3. Venepaikan vuokraaja ei voi siirtää venepaikan vuokra- tai käyttöoikeutta toiselle
henkilölle ilman satamayhtiön suostumusta. Venepaikan haltijan ja veneen haltijan tulee olla
sama henkilö.
9.4. Satamapaikkaa varattaessa on ilmoitettava varausjärjestelmän vaatimat yhteys- ja
venetiedot.
9.5. Venelaitureihin, venesatamiin tai muille satamayhtiön hallinnoimille alueille ei saa
rakentaa mitään ilman satamayhtiön lupaa eikä niissä saa säilyttää muita tavaroita.
Soutuvenepaikoilla olevien kiinnityskivien siirtäminen on kiellettyä.
9.6. Roskat on sijoitettava lajiteltuina niitä varten varattuihin astioihin niissä venesatamissa,
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joissa satamayhtiö ylläpitää jätekeräilyastiastoa.
Muiden venesatamien osalta veneilijöiden tulee myös lajitella roskat ja toimittaa
ne asianmukaisiin kierrätyspisteisiin.
Mikäli satama-alueella tarvitaan tavanomaisesta jätehuollosta poikkeavaa
siivousta/puhtaanapitoa, veloitetaan nämä kustannukset yhteisvastuullisesti kaikilta ko.
sataman käyttäjiltä.
9.7. Jäteöljyn keräys on ainoastaan Linnoitusniemen huoltorakennuksen yhteydessä.
9.8. Veneiden talvisäilytysaika alkaa 15.9 ja päättyy 1.6 tai satamayhtiön tarvittaessa erikseen
ilmoittamana ajankohtana. Talvisäilytyspaikan tulee olla tyhjänä ja se on puhdistettava
vuokraajan toimesta.
Veneet on hyvissä ajoin ennen veden jäätymistä siirrettävä talvisäilytykseen.
Vierailulaitureissa vedessä talvisäilytyksessä olevien veneiden talvisäilytysaika alkaa 1.10
ja päättyy 30.4 tai heti jäiden lähdettyä.
Satamayhtiö ei vastaa talvisäilytysalueiden talvikunnossapidosta.
Satama-alueen numeroimattomilla talvipaikoilla oleviin rekisteröimättömiin veneisiin sekä
trailereihin ja säilytyspukkeihin on merkittävä omistajan nimi ja yhteystiedot.
9.9. Satamayhtiön haltuun otettujen sellaisten alusten, veneiden tai tavaran suhteen, joiden
omistaja on tuntematon tai joille ei kolmen kuukauden kuluessa ilmaannu omistajaa,
menetellään niin kuin löytötavarasta on säädetty. Varastoon viedyn alusten, veneiden ja
tavaran kuljetuskustannukset 120 € peritään tavaran omistajalta. Maksusta perityllä kuitilla
tavara lunastetaan varastosta.
9.10. Soutuvenepaikkojen tulee olla tyhjinä 15.5. mennessä, mikäli asiakas ei ole lunastanut
paikkaa tulevalle kesälle.
9.11. Satamayhtiö ei vastaa veneille venesatamissa tai talvisäilytysalueella sattuvista
vahingoista. Venepaikan haltija on velvollinen seuraamaan vedenpinnan korkeuden vaihteluja
tai syväyksen riittämistä vuokraamalla venepaikalla.
9.12 Näitä sääntöjä ja määräyksiä tulee noudattaa venepaikan menettämisen uhalla.
Satamayhtiöllä on oikeus toimittaa veneen, trailerin taikka säilytyspukin siirtäminen omistajan
kustannuksella ja vastuulla, mikäli näitä säädöksiä ei ole noudatettu. Veneen tai tavaroiden
siirtämisestä varastoon satamayhtiö perii 120 €/siirto. Siirretty omaisuus luovutetaan
maksukuittia vastaan varastosta.
Tämän lisäksi rikkomuksen tekijä on velvollinen korvaamaan aiheuttamansa vahingot ja
kustannukset.
9.13 Tämän taksan mukaiset hinnat sisältävät arvolisäveron.
Taksa on nähtävillä ja saatavilla satamatoimistosta sekä sataman internetsivuilla
osoitteessa http://www.portoflappeenranta.fi

