SÄÄNNÖT LAITURIPAIKASTA TURUN PURSISEURAN KOTISATAMASSA
1. Turun Pursiseura, jota jäljempänä kutsutaan seuraksi, vuokraa seuran jäsenelle, jota jäljempänä
kutsutaan jäseneksi, laituripaikan, joka on merkitty laituripaikkakarttaan ja joka on tarkoitettu
jäsenen nimetylle veneelle.
Tämän säännön tarkoituksena on sopia laituripaikan ehdoista seuran kotisatamassa.
Seura ei vastaa sellaisesta jäsenen tämän laituripaikkasäännön, kotisatamasääntöjen tai muiden
ohjeiden vastaisesta toiminnasta, josta aiheutuu haittaa kolmannelle. Jäsenen tulee lisäksi
noudattaa laituripaikkasääntöjen liitteenä olevia kotisatamasääntöjä. Jäsenen veneellä tulee olla
tarvittavat vakuutukset.
2. Seura huolehtii siitä, että laituripaikka on jäsenen veneelle riittävän leveä (veneen leveys + 60
cm). Peräpaalut tarkastetaan vuosittain. Mikäli peräpaalussa on huomautettavaa, seura on
velvollinen huomautuksen saatuaan korjaamaan paalun kohtuullisessa ajassa ja tarvittaessa
osoittamaan tilapäisen paikan satamassa.
Seura ei kuitenkaan vastaa myrskyn, tulvan, epänormaalin säätilan tai muiden poikkeuksellisten
luonnonolosuhteiden aiheuttamista esine- tai henkilövahingoista. Laitureissa, niihin liittyvissä
rakenteissa, varusteissa, kiinnityksissä ja laitteistoissa sekä muissa vastaavissa rakenteissa
havaituista vaurioista tai vioista tulee kunkin jäsenen omaan venepaikkaansa liittyen välittömästi
ilmoittaa seuran toimistoon. Seura ei vastaa niistä vahingoista, jotka olisivat olleet vältettävissä,
jos tällainen ilmoitus olisi asianmukaisesti tehty.
3. Jäsenellä on oikeus esittää toiveita laituripaikan sijainnin suhteen ja vaihtaa paikkaa, kun
toiveita vastaava laituripaikka vapautuu. Toiminnanjohtaja ylläpitää jonotuslistaa paikanvaihtoa
hakeneista ja vapautuvia venepaikkoja jonottavista ja ilmoittaa heille vapautuvista paikoista.
4. Laituripaikkamaksuun sisältyy sähkö ja vesi. Sataman sähköllä ei saa käyttää runsaasti virtaa
kuluttavia pitkäaikaiseen käyttöön tarkoitettuja laitteita (muun muassa lämmittimet) sopimatta
siitä erikseen. Sähköautojen lataaminen satamassa on kielletty.
5. Jäsen saa kiinnittää veneensä ainoastaan hänelle vuokrattuun tai osoitettuun laituripaikkaan.
Jäsenellä ei ole oikeutta tilapäisestikään luovuttaa tai vuokrata laituripaikkaa kolmannelle
osapuolelle. Jäsen on velvollinen ilmoittamaan toimistoon tai polttoaineasemalle, mikäli
laituripaikka on vapaana yli neljä (4) vuorokautta, jolloin seuralla on oikeus käyttää paikkaa
tilapäisenä vieraspaikkana
6. Veneen asianmukainen kiinnitys laituriin on jäsenen vastuulla. Venettä laituriin kiinnitettäessä ja
irrotettaessa sekä veneen laiturissa kiinni ollessa on noudatettava tarpeellista varovaisuutta.
Jäsenen tulee huolehtia siitä, että laituripaikalla oleva vene on kiinnitetty huolellisesti. Vene tulee
kiinnittää niin, että naapurivene on mahdollista irrottaa toisen veneen kiinnitysköysiä
irrottamatta. Veneen sivuilla on myös käytettävä riittävästi laitasuojia. Jäsenen on käytettävä
tarvittaessa kiinnitysköysissä joustimia.

Jäsenen tulee myös huolehtia, että sataman laitureille, niillä oleville rakenteille, laitteille ja
varusteille tai niiden käyttäjille ei aiheudu vaaraa, vammoja, vaurioita tai muita vahinkoja.
7. Roskia ja ongelmajätteitä saa sijoittaa vain niitä varten varattuihin astioihin. Jäteastioihin saa
tuoda ainoastaan laituripaikkojen veneistä tulevaa tai alueella säilytettävän veneen
kunnostamisesta syntyvää jätettä. Sellaiset jätteet, jotka eivät mahdu sataman Molok-säiliöihin,
tulee jäsenen itse huolehtia satamasta pois. Seuralla on oikeus jäsenen kustannuksella poistaa
alueelle tuotu tai sinne kuulumaton irtain omaisuus toimittamalla arvottomaksi katsottava irtain
omaisuus kaatopaikalle tai muutoin hävittää se. Seuralla on myös oikeus myydä sellainen irtain
omaisuus, jolla on myyntiarvoa julkisella huutokaupalla tai muulla soveltuvalla tavalla.
8. Laituripaikan käyttöaika on vuotuinen veneilykausi, pääsääntöisesti 1.4. – 31.10. Jäsenellä on
ensisijainen oikeus jatkaa samalla laituripaikalla seuraavalla kaudella. Jäsenen tulee vahvistaa
jatko-oikeuden käyttö maksamalla laituripaikan ennakkovarausmaksu eräpäivään mennessä.
Mikäli jäsen ei asianmukaisesti ilmoita jatko-oikeuden käytöstä maksamalla laskua määräaikaan
mennessä, menettää hän oikeuden laituripaikkaan. Ennakkovarausmaksua ei makseta takaisin,
mikäli jäsen jostain syystä myöhemmin kaudella luopuu laituripaikastaan. Laituripaikasta
luovuttaessa vene tulee viedä pois viipymättä.
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