
 

Arvoisa New Port Imatran veneilijä,
  
Hieno veneilykausi on saatu päätökseen ja on aika laittaa
veneet talviteloille. Satama on nyt virallisesti suljettu, joka
tarkoittaa, että laitureiden vedet ja sähköt suljetaan,
septipumppu poistetaan käytöstä ja jätehuolto päättyy.
Satamaväki kiittää kaikkia asiakkaita ja
yhteistyökumppaneita upeasta kaudesta. Odotamme jo
innolla tulevaa kautta uusien yhteistyökumppaneidemme
kanssa. Toivottavasti tapaamme myös sinut ensi kaudella.  
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Kausi 2022 pähkinänkuoressa
Kausi 2022 oli kokonaisuudessaan onnistunut. Satamassamme oli kauden aikana yhteensä 433 venettä, jonka
lisäksi vierasveneilijöitä oli runsaasti ja talvisäilytysalueella oli paljon veneitä. Ukrainan sodan takia
ulkomaalaisten asiakkaiden määrä oli tälläkin kaudella hyvin pieni. Ympäristö- ja henkilövahinkoja ei sattunut ja
suunnitellut investoinnit tehtiin aikataulussa. H-laiturin alkupää uusittiin, aallonmurtajalaituria laajennettiin
neljällä venepaikalla ja vanhat puomikellukkeet uusittiin useisiin laitureihin. Yhteistyö kaupungin ja
veneilijöiden kanssa sujui onnistuneesti. Eksote-ryhmä jatkoi arvokasta työtä pitämällä paikat siisteinä ja
raivaamalla talvisäilytysaluetta. Merkittävä muutos oli myös sataman siirtyminen imatralaiseen omistukseen. 

Kauden 2023 näkymät 
Kaudella 2023 kehitämme satamaa edelleen. Omistajamuutoksen myötä olemme pyrkineet korostamaan
paikallisuutta ja käyttämään paikallisia toimijoita kumppaneina. Uudet yhteistyökumppanimme LähiTapiola
Kaakkois-Suomi ja Sahanlahti Resorts tulevat tarjoamaan sinulle asiakkaanamme veneilyyn liittyviä hyödyllisiä
ja rahanarvoisia etuja, joista kerromme lisää keväällä 2023. Jatkamme myös sataman rakenteiden ja infran
kehittämistä ensi kaudella. Suunnitteilla on myös veneilyaiheisia tapahtumia. 
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Talvisäilytyspaikat 
Talvisäilytyspaikat ovat menneet hyvin kaupaksi ja
näyttääkin siltä, että moni noudattaa Imatran
kaupungin rakennusjärjestystä, jonka mukaan veneet
tulee säilyttää satamassa niille varatulla alueella.
Veneen jättäminen satamaan on ekoteko ja samalla
säästyy monelta riskiltä. Olkaa satamapäällikköön
pikaisesti yhteydessä veneen talvisäilytykseen liittyen.
Valvontalappu on tänä vuonna sininen ja sen tulee
löytyä jokaisesta veneestä ja olla näkyvissä. Veneen
jättäminen alueella luvatta on kielletty.
Talvisäilytysalueen kapasiteettia on kasvatettu ja
sinne saadaan mahtumaan tarvittaessa kaikki
sataman veneet. 
  

Vuoden 2023 venepaikat ja hinnat  
Inflaatiosta ja kustannuspaineista huolimatta pyrimme pitämään hinnat maltillisina ensi kaudella. Vanhojen
laitureiden osalta korotus on enimmillään 10 € ja uusien korkeintaan 20 €. Maksamalla paikka helmikuun 2023
aikana varmistatte venepaikan tulevalle kaudelle. Venepaikan voi vuokrata myös kalenterikuukaudeksi, jolloin
vuokra on puolet kausivuokrasta.  



*Hinnat sisältävät ALV:n 24 %. Venepaikan vuokrasopimus edellyttää luotettavien venetietojen antamista (rekisteriote tai  vastaava),  jol la voidaan todentaa veneen
enimmäismitat.  Venepaikan enimmäismittoja ei  saa yl ittää.  Venepaikka on tarkoitettu vain yhdelle veneelle (poikkeuksena tyypin 7 ja 8 venepaikat,  joi l la voi ol la kerrallaan
kaksi venettä,  joiden enimmäispituus ei  yl itä venepaikan nimell iskokoa).  Venepaikka on henkilökohtainen eikä sitä saa edelleen vuokrata.  Venepaikka maksetaan
verkkomaksuna (sähköinen maksupyyntö) tai  maksupäätteellä satamatoimistossa.  Venepaikka on mahdoll ista maksaa myös laskulla erikseen pyydettäessä,  laskusta
veloitetaan laskutuslisä 10,90 eur /  lasku. Paikkoja ei  voi varata ja maksamatta jäänyt paikka vapautetaan edelleen vuokrattavaksi .  Jos venepaikalla on sähkö, sisältyy se
paikan vuokraan (poikkeuksena M-ranta- ja K-aallonmurtajapaikat,  joissa mahdoll inen sähkönkulutus laskutetaan mitatun todell isen kulutuksen mukaan).  Sähkökäyttöisten
lämmittimien ja i lmastointi laitteiden käyttö on kielletty i lman satamapääll ikön lupaa. Vain normaalien käynnistys- ja hupiakkujen lataus on sall ittua.  Venepaikan käyttö ja
veneen kiinnitys tapahtuu venepaikan halti jan vastuulla.  Vene pitää kiinnittää sataman omiin kiinnityspisteisi in kunnolla ja venettä tulee valvoa kauden aikana. Veneil i jän
tulee noudattaa sataman ja kaupungin järjestyssääntöjä,  ja vene tulee mahdoll isuuksien mukaan säilyttää Lammassaaressa veneil le varatulla talvisäilytysalueella.  Muulla kuin
merkityl lä paikalla veneen säilyttäminen on kielletty.  Tämä koskee koko Lammassaaren aluetta.  Veneluiskien käyttö on i lmaista.  Jätteet tulee kuljettaa jätepisteisi in.
Lyhytaikaisista vuokrauksista on sovittava satamapääll ikön kanssa erikseen. Pidätämme oikeuden hinnan ja ehtojen muutoksiin.  Luvattomasti  talvisäilytysalueelle viedyistä
veneistä perimme kaksinkertaisen maksun. 

 

Hyvää loppuvuotta ja suuret kiitokset hyvin sujuneesta kaudesta! 
New Port Imatran ti imi  

 

*LähiTapiola Kaakkois-Suomi tarjoaa asiakkail leen vahinko- ja henkivakuuttaminen sekä
sijoittamisen ja säästämisen palvelut.  Kauttamme saat myös eläkevakuuttamisen palvelut.

 

*Sahanlahti  on maineikas ja perinteikäs matkailukeskus,  joka si jaitsee upealla paikalla
Puumalassa,  vajaan tunnin ajomatkan päässä Savonlinnasta,  Mikkelistä ja Imatralta.  
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