
 

SATAMIEN JÄRJESTYSMÄÄRÄYKSET JA VENEPAIKKAMAKSUT   

-  2023  -   
1 §  Satamien  alueella on noudatettava näitä järjestysmääräyksiä.   

 

2 §  Alusta tai venettä laituriin kiinnitettäessä ja siitä irrotettaessa sekä laiturissa   

  ollessa on noudatettava tarpeellista varovaisuutta ja aluksen tai veneen   

  sivuilla on käytettävä riittävästi suojaimia. Alus tai vene on kiinnitettävä laituriin   

 huolellisesti ja pitävästi.   

 

3 §   Tavaraa saa säilyttää tai varastoida vain siihen osoitetulla paikalla. Laiturit    

 eivät ole varastointia vaan lastin purkua ja kuormaamista varten.   

 

4 §  Satamien alueella on noudatettava siisteyttä ja hyvää järjestystä.   

 

5 §  Roskia saa sijoittaa vain niitä varten varattuihin säiliöihin. Jätevesipalveluja satamissa ei ole.   

 

6 §  Sellaista alusten/veneiden korjaustyötä, joka saattaa aiheuttaa likaantumista,   

mataloitumista tai tulen vaaraa saa tehdä vain tarkoitusta varten osoitetussa paikassa.    

 

7 §  Kunta ei vastaa aluksille/veneille sataman alueella mahdollisesti sattuvista vahingoista.   

    

8 §   Satamien ja satama-alueiden käyttämisestä laskutetaan tässä satamamääräyksessä vahvistettu  maksu.   

  Venepaikkamaksun suorittaneelle maksu oikeuttaa veneilyssä tarvittavan veden ja jätehuollon käyttöön.   

Muilla on mahdollisuus käyttää sataman vettä maksamalla tästä vuosittain erillinen maksu. Vesimaksun  

suuruus on 10  €/kausi.   

Venepaikkamaksut 2023:   

Varessäikän, Merikylän ja Tauvon satamat:   

      Paikkakuntalaiset  Vieraskuntalaiset    

iso vene, yli 8 m    110 €      180 €     

pieni vene, alle 8 m    90 €       150 €     

 

 Satamissa on vierasveneille 0-2 paikkaa. Vierailijat maksavat vierailumaksun 20 € tai muun 
käyttömaksun kunnan tilille:   

-  Op Siikajoki FI 75 5424  0620  0176  21     

-  Op Ruukki FI85 5317  1720  0293 59     

-  Nordea FI69 1126  3000 3150 03    

Maksun viestissä mainittava satama: Varessäikkä, Merikylä tai Tauvo. Vierailijoihin luetaan  

myös satama-alueella vierailevat asuntoautot ja asuntovaunut, jotka käyttävät vettä tai 

polttopuuta satamassa. Jätehuoltoa tai sähköä vierailijoille ei ole saatavilla.  

9 §  Tarkempaa tietoa ja ohjeita sataman käytöstä saa teknisestä toimistosta. Teknisestä   

 toimistosta tulee hankkia lupa sähkön ja nosturin käyttöön, raskaisiin kuormauksiin   

 laiturilta, varastointiin sataman alueella ja alusten/veneiden talvisäilytykseen ym.   

 

10 §  Jos tarkastuksessa todetaan maksamaton venepaikka, veneen omistajalta peritään    

 kolminkertainen maksu.   

 

Siikajoen kunta/Tekninen lautakunta  

 


