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1. JÄSEN- JA LIITTYMISMAKSUT (€) 
 
JÄSENMAKSUT   
 

Vuosijäsen  185 
Vuosijäsen, yli 65 vuotta  125 
Vuosijäsen, puoliso  105 
Vuosijäsen, 19-27 vuotta  125 
Juniorijäsen, alle 19 vuotta  65 
Miehistöjäsen  135 
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 rekisteröidyn veneen omistaja tai osaomistaja. 

 

2. JÄSENEN VENEPAIKKAMAKSUT 1.5. – 31.10.2023 (€) 
 
LAITURIPAIKAT A, B, C, D, E, F, J ja U laiturit     
 Veneen leveys -1,99      300 

Veneen leveys 2,00 – 2,49       410 
Veneen leveys 2,50 – 2,99     540 
Veneen leveys 3,00 – 3,49     680 
Veneen leveys 3,50 – 3,99     825 
Veneen leveys 4,00 – 4,49     985 
Veneen leveys 4,50 – 4,99     1 150 
Veneen leveys 5,00 – 5,49     1 320 
Veneen leveys 5,50 – 5,99     1 480 
Veneen leveys 6,00 – 6,49     1 650 
Veneen leveys 6,50 – 6,99     1 830 
Veneen leveys 7,00 – 7,49     2 020 
Veneen leveys 7,50 –     2 200 
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LAITURIPAIKAT G, H, I ja K laiturit     
 Veneen leveys -1,99      330 

Veneen leveys 2,00 – 2,49       465 
Veneen leveys 2,50 – 2,99     605 
Veneen leveys 3,00 – 3,49     760 
Veneen leveys 3,50 – 3,99     925 
Veneen leveys 4,00 – 4,49     1 100 
Veneen leveys 4,50 – 4,99     1 295 
Veneen leveys 5,00 – 5,49     1 470 
Veneen leveys 5,50 – 5,99     1 660 
Veneen leveys 6,00 – 6,49     1 850 
Veneen leveys 6,50 – 6,99     2 040 
Veneen leveys 7,00 – 7,49     2 250 
Veneen leveys 7,50 –     2 460 
 

MUUT LAITURIPAIKKAMAKSUT 
 
Kylkikiinnityspaikat    150 € x veneen pituus metreinä 
Aisapaikasta lisämaksu     130 

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

- sama kuin venepaikkamaksu   paikkamaksu 
- ilman lupaa     700/alkava kk 

 
Tilapäinen säilytys, vaatii erillisen luvan 

- neliö/alkava    20/m2/kk  

- ilman lupaa    700/kk 
 
Traileripaikka   320 
Köliveneet, pienet moottoriveneet, muut aktiivikäytössä olevat trailerit  
purjehduskauden aikana (myös ilman venettä olevat). 
 
Kevytvenepaikat ja purjelaudat (talvisäilytys sisältyy hintaan, erillinen talvi- 
säilytyssopimus on tehtävä)  
seniori   135 
juniori    70 

 
 Kesäkausipaikat    

49er, Katamaran, Hobie Cat, 2.4MR tms.   265 
 
REKISTERÖIMISMAKSU, uusi vene   65 
 
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. 
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Laituripaikan perustamismaksu peritään, kun jäsenelle perustetaan laituripaikka HSK:lla. Maksu on 
henkilökohtainen. 
 
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.  
 
Venepaikka myönnetään jäsenelle ja edellytys on, että jäsenen vene rekisteröidään ja katsastetaan. 

 

3. JÄSENEN VENEEN TALVIMAKSUT (€) 
Talvisäilytyskausi on 15.9.-10.6. Talvisäilytyssopimus on toistaiseksi voimassa. 

  
TALVISÄILYTYS kentällä kausi 2023 – 2024    
 

Jäsenen vene, HSK:n rekisterissä, nettopinta-alan mukaan  20 €/m2 

Jäsenen muu vene   22 €/m2 

 
Talvisäilytyssopimus kattaa pukin/trailerin säilytyksen talven jälkeisen purjehduskauden ajan 
pukkien kesäsäilytysalueella. 

 
Nettopinta-alalla tarkoitetaan veneen rekisterissä olevien pituus ja leveys mittojen mukaan 
laskettua pinta-alaa. Neliöhintaan sisältyy venettä ympäröivä työskentelyalue. Monirunkoveneiden 
telakointipinta-alan määrityksessä nettopinta-alasta vähennetään 10%. 

 
Telakointisopimukseen sisältyy 7 vuorokauden mittainen veneen säilytys vierasvenepaikalla 
sekä ennen sopimuksen mukaista telakointia syksyllä 15.9. jälkeen että sen jälkeisenä keväänä 
ennen 30.5. Muuhun vieraspaikan käyttöön sovelletaan hinnaston ehtoja ja hintoja. 

 

VESILLELASKU & NOSTO 1.1.2023 alkaen 
 
Seuran järjestämien vesillelaskujen ja -nostojen hinnat vahvistetaan keväällä ja 
syksyllä ennen vesillaskujen/-nostojen alkua, kun kustannustaso on tiedossa.  
 

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 viiden päivän (viikon) sisällä vesillelaskusta. Kokoamaton pukki on 
vietävä pois alueelta välittömästi. 
 

4. JÄSENEN MUUT MAKSUT (€)   
 
Pukin haku tai siirto, mikäli ei liity talvitelakointiin  70 
Retkisaariviiri (Veneisiin jotka on rekisteröity ja katsastettu johonkin muuhun seuraan, 

  mutta kippari on myös HSK:n jäsen. Retkisaariviiri on venekohtainen ja vuosittain vaihtuva) 50 
Katsastus 30.6. jälkeen (maksetaan käteisellä katsastajalle)  65 
Verkkokoppi (lämmin)  550 
Komero (ulkovajassa, kylmä)  120 
Jäsenavain, sisältää yhden kohteen (kotisatama, retkisatamat, jne.)  70 
Kohteen lisäys jäsenavaimeen (hinta per kohde)  40 
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Kotisataman porttien etäavain   130 
Maston säilytys ilman venettä  100 
Pukin säilytys   130 
Trailerin kesä- tai talvisäilytys  alle 3 m  130 
 3 - 5 m  170 
 yli 5 m  200 
Uuden venetodistuksen kirjoittaminen (katoaminen)   30 
Säilytyslokero (vuokrataan kaudeksi, tyhjennettävä 31.12.mennessä)  40 
Vartiovuoron laiminlyönti  350 
Vartiovuorosta luopuminen, kirj. ilmoitus ennen 1.3.  220 
HSK:n jäsenen vierasvenepaikkamaksu/vrk (enintään 2 viikkoa)   20 
Maston, pukin, trailerin yms. irtaimiston säilytys satamasäännön vastaisesti lisämaksu 250 
Perimismaksu/kerta  10 
Viivästyskorko laskutetaan korkolain mukaisesti   
 

Säilytyspukin tai trailerin siirto. Mikäli haku tai siirto ei liity telakointiin, peritään siitä hinnaston mukainen 
maksu. Telakointiehdon täyttyminen edellyttää telakointisopimuksen tekemisen. 
 
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. Siinä on oltava näkyvissä veneen nimi ja 
talvisäilytysnumero. HSK:n alueella ei saa säilyttää purkamatonta telakointipukkia. Purkamaton pukki on 
vietävä pois alueelta viiden päivän (viikon) kuluessa telakointijakson päättymisestä. 
Pukin säilytyksestä peritään maksu, mikäli se 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. 
 
Venepaikan ja talvipaikan irtisanominen 
Venepaikka ja talvipaikka ovat toistaiseksi voimassa, kunnes ne irtisanotaan puolin tai toisin. 

− Venepaikan haltijan tulee irtisanoa sopimuksensa viimeistään huhtikuun loppuun mennessä. Jos 
laituripaikka irtisanotaan toukokuussa, hyvitetään jo laskutetusta paikasta 75%. Jos irtisanominen 
tapahtuu 01.06. – 21.06. hyvitetään paikan hinnasta 50%. Tämän jälkeen irtisanotuista paikoista ei 
hyvitetä. 

− Talvipaikan haltijan tulee irtisanoa sopimuksensa viimeistään 15.09. mennessä. Mikäli talvipaikka 
irtisanotaan 16.09. – 15.10. hyvitetään paikan hinnasta 75%. Jos irtisanominen tapahtuu 16.10. - 15.11. 
paikan hinnasta hyvitetään 50%. Tämän jälkeen irtisanotuista paikoista ei hyvitetä. 

 
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. 


