OPS ja OM Telakkasäätiö

HINNASTO 2019-2020
27.8.2019

Säätiön on tarkistanut hinnoittelua vuodelle 2019-2020 ja vahvistanut liitteen mukaiset hinnat.
Laituripaikkojen hinnat pysyvät ennallaan, telakointihinnoissa on muutoksia.
Kenttätelakointipaikkoja tullaan perusparantamaan maapohjaa vahvistamalla ja tasaamalla.
Kenttäala on siivottu jätteistä ja puutavarasta ja on näin siistiytynyt. Alueelta on puratettu omat
katosrakennelmat, koska niillä ei ole asianmukaista lupaa rakennusvalvonnalta. Katosten osalta
rakennelman pystyttäjä vastaa kustannuksista, mikäli viranomaisten taholta tulee toimia ja
kustannuksia säätiölle. Toivomme, että katoksia ei rakennettaisi ja katosten hinnoittelulla pyrimme
ohjaamaan jäseniä halleihin. Olemme ottaneet kentältä tulleita palautteita huomioon ja kylmän
hallin neliöhintaa on laskettu 15%.
Lämmin halli valmistuu ennen talvea ja paikkoja on varattavissa, hinnat löytyvät hinnastosta.
Lämmitysvastike määräytyy kulutuksen mukaan ja jyvitetään käytettyjen neliöiden mukaan.
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 syyskesää 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.

TELAKOINTI
Kenttätelakointipaikka (ala) talvikausi

3,00 €/m2

Perusmaksu (kenttä ala)

130,00 €

Pukkimaksu nosto/lasku (+ perusmaksu)

100,00 €

Hallitelakointipaikka (ala) talvikausi kylmä halli
Laskentakaava on veneen leveys + 0,5m x pituus x 22 €

22,00 €/m2

Hallitelakointipaikka (ala) talvikausi lämmin halli
Laskentakaava on veneen leveys + 0,5m x pituus x 50€

50,00 €/m2

Hallitelakointipaikka (ala) talvikausi, lämmin halli vastike

kulutuksen
mukaan
jyvitetään

* talvitelakoinnit sisältävät (8tn noston säätiön nosturilla)
Omat katokset (+ perusmaksu)

15,00 €/m2

Kenttäsäilytys vene (autotrailerilla >5m)

100,00 €

Hylly peltihallin kaarien välissä (vuosi)

100,00 €

Soutuveneet / jollat alle 5m

40,00 €

Pukkimaksu (talvitelakointi)

100,00 €

Kesätelakointi
Vartiovuoron laiminlyönti

90,00 €
200,00 €

LAITURI
Laituripaikka ABE -laiturit 3.8 m

280,00 €

Laituripaikka B -laituri 4.2 m

343,00 €

Laituripaikka alle 4.5 m

425,00 €

Erikoispaikka: ulkopääty C -laituri

465,00 €

Laituripaikka: poiju

254,00 €

Laituripaikka D -laituri (4.0 - 4.4 m)

278,00 €

Laituripaikka D -laituri (4.4 - 5 m)

345,00 €

Erikoispaikka D -laituri ulkopääty

425,00 €

Erikoispaikka D -laituri maanpuoleinen

295,00 €

Laituripaikka D -laituri 3.70 m

388,00 €

Laituripaikka 4.5 alle 5m

445,00 €

Laituripaikka 5 m

465,00 €

Erikoispaikka: ulkopääty B -laituri

362,00 €

MUUT
Yhteislasku (nosturiautolla) toteuman mukaan

115,00 € noin

Sähkön käyttö 15cent/kwh mittarikulutuksena
muutoin 10€/viikko
Remonttihalli (pieni peltihalli)

100 € / viikko

