
 
 PALVELUHINNASTO 

www.vaaksyntelakka.fi                               info@vaaksyntelakka.fi                               Marko +358 40 724 9300                           

 

Kysy kokonaispaketin hintaa kausisäilytykselle. 

TELAKOINTI SÄILYTYS JA VESILLELASKUPALVELUT 

hinnat sisältää voimassa olevan arvonlisäveron 

Telakointi 
alle     2000 kg   190 € 
alle   10000 kg   230 € 
alle   20000 kg   290 € 
alle   28000 kg   320 € 
yli     28000 kg   sop. mukaan 
 
Telakoinnin yhteydessä pohjan pesu kuuluu hintaan. 
Glygolin laitto telakoinnin yhteydessä 60€/kone. 
 

Vetotelakka 
 
Vetotelakan tämänhetkinen maksimi massa 200 t. 
Kysy tarjousta telakoinnista ja tee työ omana työnä tai kysy tarjousta osa- tai kokonaispaketista. 
 

Liikennetraktori 
 
Telakalla on liikenneluvat omaava traktori joten kysy tarjousta veneen/trailerin siirrosta. 
Veneen nosto telakan luiskasta omalle trailerille 85 €/h. Minimiveloitus 85 € 
 

Kurottaja 
 
Kurottajan maksimi nostokyky on 28t. Kurottajan tuntihinta  125 €/tunti  
 
Säilytys ulkona 
Veneen talvisäilytys ulkona  17 €/m2  
Veneen kesäsäilytys ulkona   9 €/m2 
Pinta-ala lasketaan veneen tai kevytrakenteisen hallin mittojen mukaan, pituus x leveys. 
Hintaan ei sisälly telakointipukkeja eikä veneen peittämistä. 
Telakointi ja vesillelasku eivät sisälly säilytyshintaan 
Telakointipukkien vuokra moottoriveneelle alle 4 t                    75 € 
Telakointipukkien vuokra moottoriveneelle  yli 4 t                   150 €  
Telakointipukkien vuokra moottoriveneelle yli 8 t                  220 € 
Telakointipukkien vuokra purjeveneelle                              250 €  
Veneen peittäminen                                  65 €/h + tarvikkeet 
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Säilytys kylmässä hallissa  
Veneen talvisäilytys kylmässä hallissa                 38 €/m2 min 500€ 
Veneen kesäsäilytys kylmässä hallissa                 16 €/m2 
Hintaan ei sisälly telakointipukkeja.  
Pidemmille veneille (14m) telakointi sovitaan erikseen. 
Telakointi ja vesillelasku eivät sisälly säilytyshintaan. 
 
 
Telakoinnin lisäpalvelut noston yhteydessä 
 
Vesilinjan pesu harjalla     2 € x M.  
Kylkien pesu pesuaineella ja harjalla    2 € x PA                                                                                        
Purjeveneen kannen ja ylärakenteen pesu pesuaineella ja harjalla   4 € x PA    
Moottoriveneen kannen ja ylärakenteen pesu pesuaineella 
 ja harjalla noston yhteydessä                                           68€/h         
 
Vesillelasku 
alle     2000 kg   140 € 
alle   10000 kg   170 € 
alle   20000 kg   210 € 
alle   28000 kg   240 € 
yli     28000 kg   sop. mukaan 

 

RIKAUSPALVELUT 
 
Kysy tarjousta purjeveneesi maston poistosta/asennuksesta. 
 

HUOLTOPALVELUT 

Konehuollot ja korjaukset 
Purjeveneen moottorin ja vetolaitteen talvihuolto sekä potkurin  
tarkastus ja sinkkien vaihto.     260 €             
 -talvihuolto sisältää öljyjen, suodattimien ja sinkkien vaihdon sekä  
  siipipyörän ja hihnojen tarkistuksen.   
   
Sisäperämoottorin ja vetolaitteen talvihuolto   280 €/kone  
 -talvihuolto sisältää koneen öljyjen ja suodattimien vaihdon,  
  siipipyörän ja hihnojen tarkistuksen sekä vetolaitteen öljynvaihdon,  
  sinkkien ja palkeiden tarkistuksen, ei sinkkien/ palkeiden vaihtoa. 
Sisämoottorin talvihuolto, pienet akselivetoiset koneet    260 €          
Sisämoottorin talvihuolto, isot akselivetoiset koneet     65 €/h          
Perämoottorin huolto 2 T 
Perämoottorin huolto 4 T 
Moottorin glykoliajo                                              70 €/moottori 
 
Muut moottorihuollot                tarjous, 65 €/h                                                                                                                                                                                                          
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Akut ja sähkötyöt 
Käyttöakkujen huoltopaketti (edellyttää maasähkölaturia)           145 €                                                                                    

Huoltopaktilla varmistetaan akkujen kunto ja toimivuus keväällä, ja pitää sisällään seuraavat 

toimenpiteet: Akun kunnon tarkistus, ylläpitolataus kahdesti talven aikana veneen maasähköllä  

Käyttöakkujen lataaminen talven aikana, laturilla          65 €/ akku                                                                                          

Starttiakun kunnon varmistaminen ja lataaminen ennen vesillelaskua              65 €                                                                   

Palosammuttimet 
Huolto ja tarkastus Haku veneestä, tarkastus ja toimitus veneeseen                 30€/sammutin       
Huolto ja tarkastus Sammutin toimitetaan osoitettuun paikkaan         15 €/sammutin 
 

Muut palvelut                                                                                                                                                               

Sisäpesut (pilssi, konehuone, asumistilat)                                                                    tarjous/65€/h                                              

Veneen peruskatsastuksen runko-osio (loppuosio veneen jäsenseurassa)            60 €                                                       

Veneen täysi huolenpitopaketti                                                                                      Tarjous 

 

Tuntiveloitus 

Koneasennustyöt     65 € 

Sähköasennukset     72 € 

Venepuusepän työt     65 € 

Erikoistyöt tarjousten perusteella. 

 

Kaikki hinnat sisältävät arvonlisäveron 24%  

Varaamme oikeuden hinnanmuutoksiin 
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Siirrot ja järjestelyt 
On tärkeätä että tiedämme toiveenne veneiden vesillelaskun ajankohdasta ja mahdollisista huoltotöistä 
jo syksyllä, jotta voimme suunnitella veneiden sijoittelun niin, että ylimääräisiä siirtelyjä ei tarvitse 
suorittaa. Varaamme oikeuden laskuttaa siirroista, jotka johtuvat veneenomistajan muuttuneista toiveista 
sen jälkeen, kun veneet on sijoiteltu säilytyspaikalle.  
Siirtotöistä veloitamme 168 € tunnilta. 

Haluamme myös ennaltaehkäistä vaurioita mastoihin. Tästä syystä pidätämme oikeuden siirtää mastoja 
säilytystelineissä talven aikana. Jos teille tulee talven aikana tarvetta tehdä mastollenne korjaus- tai 
huoltotöitä, jotka eivät kulje meidän kauttamme, haluamme että olette ennakkoon yhteydessä, jotta 
voimme yhdessä tehdä järjestelyt. Varaamme myös oikeuden laskuttaa suurista siirroista talven aikana. 
 

Töiden tilaus ja muut huomiot 

Töiden suorituksen perustana on täytetty ja palautettu talvisäilytyslomake tai erillinen kirjallinen tilaus. 
Tilatut työt laskutetaan erissä työn edistymisen mukaan ja laskut erääntyvät maksettaviksi 7 päivässä 
laskun päiväyksestä. 
 
Venettä ei nosteta eikä lasketa vesille mikäli veneenomistajalla on erääntyneitä laskuja  
Vääksyn telakalle. 
Kiinteät hinnat eivät koske tavanomaisesta poikkeavia töitä, joista sovitaan aina erikseen. 
Kaikkiin kiinteisiin hintoihin lisätään aina työssä tarvittavat osat ja tarvikkeet. 
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