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Hulkkion sataman talvisäilytysalueen toimintaohje 
 
Talvisäilytyskausi 1.10.-31.5. 
Talvisäilytysmaksusopimus on tehtävä ennen veneen siirtämistä talvisäilytysalueelle. Paikkaa ei voi varata 
etukäteen.  
 
Sopimus tehdään Jämsän kaupungin varikolla, Teollisuuskatu 10 (ma-to klo 8-15 ja pe klo 8-14, suljettu 11-
12)  
 
Tehtyäsi ja allekirjoitettuasi sopimuksen saat säilytystarran (kausikohtainen) kiinnitysalustoineen, mikä tulee 
kiinnittää venepukkiin tai -traileriin. Jämsän kaupunki lähettää vuokraajalle laskun sopimuksen mukaisesti. 
 

HUOMIOITAVAA 
• Venepukkeihin ja –trailereihin tulee omistajan merkitä myös huolellisesti veneen rekisteritunnus 
• Veneiden talvisäilytys alueella päättyy 31.5., jolloin säilytyksessä olleet veneet tulee olla laskettuna 

vesille tai vietynä muuten alueelta pois.  
• Talvisäilytysmaksuun kuuluu venepukkien ja -trailereiden kesäsäilytys ajalle 1.6-1.10., lankut ym. 

irtotavara kuuluu huolehtia jokaisen kesäksi pois. Pukit ja trailerit tulee siirtää kesän ajaksi niille 
erikseen osoitettuun paikkaan, joka saattaa vuosittain vaihtua ylläpitotöistä johtuen. Alue merkataan 
kyltein. 

• Käyttämätön tarra-alusta tulee palauttaa varikolle Teollisuuskatu 10.  
• Mastot on kaadettava säilytyksen ajaksi. Niitä voi säilyttää mastotelineessä. Mastotelineet tulee olla 

tyhjinä ja siirrettynä vierasvenelaiturilta pois 31.5 mennessä. 
• Kiinteitä rakennelmia talvisäilytysalueelle ei saa tehdä. 
• Talvisäilytysalueelle luvattomasti nostetut ja ilman talvisäilytystarraa olevat veneet poistetaan alueelta 

omistajan vastuulla ja kustannuksella. Jämsän kaupungilla on ilman erillistä siirtokehotusta oikeus 
poistaa kaikki alueella säilytettävät pukit ja trailerit, joissa ei ole virallista säilytystarraa eikä niitä ole 
merkattu asianmukaisesti veneen rekisteritunnuksella. Säilytysaika 6 kk, jonka aikana omistaja voi 
noutaa ne maksamalla siirto- ja säilytyskustannukset. Lunastamatta jääneet pukit ja trailerit siirtyvät 
kaupungin omaisuudeksi. 

Pidäthän alueen siistinä! 
 

Kesäsäilytyskausi 1.6-1.10. 
Säilytysalueella on mahdollista säilyttää venettä maksamalla talvisäilytysmaksun suuruisen korvauksen. 
Veneen omistajan tulee siirtää kesäkaudeksi veneensä pukkeineen tai trailerin päällä sille osoitettuun 
paikkaan, mikä voi olla eri kuin talven aikana. Säilytysalueella on mahdollista säilyttää venettään kesäaikana 
myös lyhyitäkin aikoja korvausta vastaan. Niistä tulee sopia erikseen. 
 

Yhteystiedot 
 
Nieminen Erja, venepaikkojen vuokraus 040 712 2525 
Järvinen Mia, kaupunginpuutarhuri 040 484 9323 
Satu Korpela 040 823 4370 
satamat@jamsa.fi 
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