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1. JÄSEN- JA LIITTYMISMAKSUT (€) 
 
 
JÄSENMAKSUT   
 

Vuosijäsen  175 
Vuosijäsen, yli 65 vuotta  115 
Vuosijäsen, puoliso  95 
Vuosijäsen, 19-27 vuotta  115 
Juniorijäsen, alle 19 vuotta  60 
Miehistöjäsen  125 
Vapaaehtoinen investointirahastomaksu pysyväisjäsen 
jolla venepaikka, talvipaikka tai boksi  50 
 

LIITTYMISMAKSUT 
 

Vuosijäsen  840 
Vuosijäsen, puoliso  105 
Vuosijäsen, 19-27 vuotta  105 
Juniorijäsen, alle 19 vuotta  30 
Miehistöjäsen  0 
 
 

 
Jäsenmaksu maksetaan vuosittain. Liittymismaksu maksetaan, kun hallitus on hyväksynyt jäsenhakemuksen.   
 
Eroamisesta on ilmoitettava kirjallisesti esimerkiksi sähköpostilla. Jos jäsen eroaa ja liittyy uudelleen 
yhdistyksen jäseneksi, liittymismaksukin on maksettava uudelleen. 
 
Oikeus puolisojäsenyyteen päättyy, jos puoliso ei enää ole HSK:n jäsen tai avopuolisoilla ei ole enää sama 
osoite.  
 
Miehistöjäsenen on oltava jonkin HSK:lle rekisteröidyn kilpailevan veneen miehistöä. Hänen on ilmoitettava, 
minkä veneen miehistöön hän kuuluu sekä toimitettava jäsenhakemuksen yhteydessä ensimmäisen kauden 
kilpailuohjelma. Miehistöjäsenellä ei ole äänioikeutta yhdistyksen kokouksissa eikä retkisaarien 
käyttöoikeutta. Miehistöjäsenelle ei myönnetä venepaikkaa kesäksi eikä talveksi. Jos miehistöjäsen liittyy 
vuosi- tai juniorijäseneksi, hänen on maksettava hinnaston mukainen liittymismaksu. Miehistöjäsen ei voi olla 
HSK:lle reksiteröidyn veneen omistaja tai osaomistaja. 
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2. JÄSENEN VENEPAIKKAMAKSUT 1.5. – 30.10.2018 (€) 
 
LAITURIPAIKAT     
 Veneen leveys     

-1,99    270 
2,00 – 2,49    370 
2,50 – 2,99    480 
3,00 – 3,49    610 
3,50 – 3,99    740 
4,00 – 4,49    880 
4,50 – 4,99    1040 
5,00 – 5,49    1190 
5,50 – 5,99    1340 
6,00 – 6,49    1500 
6,50 – 6,99    1660 
7,00 – 7,49    1830 
7,50 –    2000 
Aisapaikasta lisämaksu    115 

 
LAITURIPAIKAN PERUSTAMISMAKSU   700 
(sis. rekisteröimismaksun) 
 
KENTTÄPAIKAT 
 
 Vene maissa kesän, vaatii erillisen luvan 

- sama kuin venepaikkamaksu  paikkamaksu 
- ilman lupaa    600/alkava kk 

 
Tilapäinen säilytys, vaatii erillisen luvan 
- neliö/alkava   15/m2/kk  
- ilman lupaa   600/kk 
 
Traileripaikka   240 
Veneen säilytys maissa, paikka ei oikeuta laituripaikan käyttöön. 
 
Kevytvenepaikat, kesä 2018 & talvi 2018-2019  
seniori (talvisäilytyssopimus tehtävä)  120 
juniori (talvisäilytyssopimus tehtävä)  70 

 
 Kesäkausipaikat, kesä 2018    

49er, Katamaran, Hobie Cat, MR tms.  240 
49er, katamaran, Hobie Cat MR tms ja maantietraileri, 
traileri säilytetään aallonmurtajalla  350 
Samoin kun edellinen, mutta traileri säilytetään kentällä  450 
 
Kevytvene ja maantietraileri, trailerin säilytys hiekkakentällä 
Seniori  220 
Juniori  170 

 
REKISTERÖIMISMAKSU, uusi vene  65 
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Rekisteröimismaksu peritään, kun jäsen rekisteröi ja katsastaa HSK:lle uuden veneen.  
Traileripaikkaan sisältyy oikeus nostaa ja laskea omaa venettä veloituksetta HSK:n nosturilla. Kuljetustrailerin 
rekisterinumero on ilmoitettava toimistoon. 
Laituripaikan perustamismaksu peritään, kun jäsenelle perustetaan laituripaikka HSK:lla. Maksu on 
henkilökohtainen. Maksua ei peritä laituripaikoilta 1-66. 
Laituripaikan siirtäminen lapselle: Mikäli veneen omistus ja laituripaikka siirtyy venepaikan haltijan lapselle, 
joka ennestään on HSK:n jäsen, peritään laituripaikan perustamismaksusta 50%. 
Veneen säilyttämisestä kotisatamassa on aina tehtävä sopimus. HSK voi periä luvattomasti säilytetystä 
veneestä korotetun maksun, pidättää veneen maksua vastaan ja poistaa veneen alueelta omistajan vastuulla ja 
kustannuksella.  
Talvisäilytyskausi on 15.9.-10.6. Talvisäilytyssopimus tehdään yhdeksi kaudeksi kerrallaan. HSK:n hallitus voi 
pakottavisata syistä myöntää luvan veneen säilyttämiseen maissa talvisäilytyskauden ulkopuolella. Tällöin 
säilytyksestä peritään hinnaston mukainen maksu. Alueella luvatta säilytetty vene voidaan siirtää HSK:n 
toimesta pois alueelta omistajan kustannuksella ja vastuulla. 
Venepaikka myönnetään jäsenelle ja edellytys on, että jäsenen vene rekisteröidään ja katsastetaan. 
 
 
3. JÄSENEN VENEEN TALVIMAKSUT  (€) 
  
TALVISÄILYTYS kentällä kausi 2018 – 2019    
 

Jäsenen vene, HSK:n rekisterissä  15,50/m2 

Jäsenen muu vene  18,50/m2 
 
VESILLELASKU & NOSTO 2018  
Sjömanin nosturilla tai HSK:n nosturilla 

 
Seuraan katsastettu sekä rekisteröity vene 
 
Paino, t.  
0,00 – 1,49  55 
1,50 – 2,49  60 
2,50 – 3,49  75 
3,50 – 4,49  85 
4,50 – 5,49  95 
5,50 – 6,49  105 
6,50 – 7,49  120 
7,50 – 8,49  145 
8,50 – 9,49  165 
9,50 – 10,49  180 
10,50 – 11,49  205 
11,50 – 12,49  300 
Jäsenen seuraan ei katsastettu vene +50% 

 
 
Talvisäilytyksessä ollut vene on laskettava veteen tai vietävä pois HSK:n alueelta 10.6. mennessä. 
 
Nostomaksua ei veloiteta alle 300kg:n kevytveneiltä. 
 
Telakointipukkia koskevat maksut ja määräykset ovat kohdassa 4. MUUT MAKSUT.  Pukki tulee olla purettu, 
kasattu ja merkitty viimeistään viikon sisällä vesillelaskusta. Kokoamaton pukki on vietävä pois alueelta 
välittömästi. 
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4. JÄSENEN MUUT MAKSUT (€)   
 
Alueenkäyttömaksu/kerta  70 
Pukin haku ja siirto talvisäilytyskauden ulkopuolella (kuuluu  
     noston/laskun hintaan)  60 
Retkisaariviiri.              50 
(Veneisiin jotka on rekisteröity ja katsastettu johonkin muuhun seuraan,  
mutta kippari on myös HSK:n jäsen. Retkisaariviiri on venekohtainen ja vuosittain vaihtuva.) 
Katsastus 30.6. jälkeen (maksetaan käteisellä katsastajalle)  65 
Verkkokoppi (lämmin)  535 
Komero (ulkovajassa, kylmä)  95 
Jäsenavain, sisältää yhden kohteen   
     (kotisatama, retkisatamat, verkkokoppi jne.)  65 
Kohteen lisäys jäsenavaimeen (hinta per kohde)  40 
Kotisataman porttien etäavain   115 
Maston säilytys ilman venettä  65 
Pienen nosturin käyttö, max 800 kg, jäsenen vene jolla venepaikka  
      aluella, nostaa itse  0 
Pukin / trailerin säilytys (ei talvi- tai kesäkäytössä)  115 
Uuden venetodistuksen kirjoittaminen (katoaminen) 
      maksetaan käteisellä katsastajalle  30 
Säilytyslokero (vuokrataan kaudeksi, tyhjennettävä 31.12.mennessä)  40 
Vartiovuoron laiminlyönti  325 
Vartiovuorosta luopuminen, kirj. ilmoitus ennen 1.3.  220 
Vierasvenepaikkamaksu/vrk (HSK:n jäsenen vene, enintään 2viikkoa)   20 
HUOM! Ison nosturin käyttö kesäaikana: 
    Jäsen nostaa omaa venettä ja hänellä on nosturin  
    käyttöoikeus, venepaikka kotisatamassa ja vene painaa alle 3,5 t.  0 
    Henkilökunta nostaa jäsenen veneen työajan puitteessa  65 
Perimismaksu/kerta  10 
Viivästyskorko laskutetaan korkolain mukaisesti   
 
 
Alueenkäyttömaksu peritään, jos vene nostetaan yhteisnostokauden aikana muuten kuin HSK:n järjestämällä 
yhteisnostolla. Maksua ei peritä ennen ensimmäistä yhteisnostoa tai viimeisen yhteisnoston jälkeen 
tapahtuvasta nostosta. Maksua ei peritä, jos talvisäilytyspaikalla oleva vene tuodaan alueelle tai viedään 
alueelta. 
 
Säilytyspukin siirto sisältyy noston /laskun / alueenkäyttömaksun hintaan. Siirrosta talvisäilytyskauden 
ulkopuolella peritään hinnaston mukainen maksu. 
 
Vene on katsastettava 30.6. mennessä (huom. viimeinen katsastusilta toimintakalenterissa). Jos venettä ei ole 
katsastettu 30.6. mennessä, venepaikkamaksua korotetaan 50%. Jos venettä ei ole katsastettu veneilykauden 
loppuun mennessä, venepaikkaa ei myönnetä seuraavaksi veneilykaudeksi. 
 
Vartiointivuoron saa hoitaa vain HSK:n jäsen (vakuutusturva). Vartijan on oltava 18 vuotta täyttänyt (kts 
vartiointisääntö ja -ohje). 
 
Telakointipukki on säilytyksen ajaksi purettava. HSK:n alueella ei saa säilyttää purkamatonta telakointipukkia. 
Purkamaton pukki on vietävä pois alueelta viikon kuluessa telakointijakson päättymisestä. 
 
Pukin säilytyksestä peritään maksu, mikäli ei ollut käytössä edellisenä ja seuraavana talvi- tai kesäkautena.  
 
Trailerista ja perävaunusta peritään traileripaikkamaksu jos sillä ei ole traileripaikka- tai talvisäilytyssopimus. 
Trailerin rekisterinumero on ilmoitettava venepaikkahakemuksessa. 
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Kiinteistö- ja satamatoimikunnalla on oikeus periä kohtuullinen korvaus kaluston ohjeiden vastaisesta 
säilytyksestä ja HSK:n kaluston ohjeiden vastaisesta käytöstä.  
 
Mikäli HSK joutuu maksamaan arvonlisäveroa tarjoamistaan palveluista/venepaikkojen vuokrista, HSK varaa 
oikeuden lisätä arvonlisäveron määrän hintoihin.  
 
Vieraille tarjottavista palveluista huolehtii ja maksut (sis. alv) perii Oy HSK:n Palvelut – HSK:s Service Ab. 


