
SÄÄNNÖT TELAKOINNISTA TURUN PURSISEURAN KOTISATAMASSA 
 
Turun Pursiseura, jota jäljempänä kutsutaan seuraksi, vuokraa seuran jäsenelle, jota jäljempänä kutsutaan 
jäseneksi, telakointipaikan, joka on tarkoitettu jäsenen nimetylle veneelle. 
 
Tämän säännön tarkoituksena on sopia telakoinnin ehdoista seuran kotisatamassa. 
 

1. Veneen haltijan tulee olla Turun Pursiseuran jäsen ja veneen rekisteröity seuran venerekisteriin. 
Telakoitavalla veneellä tulee olla tarvittavat voimassa olevat vakuutukset.  
 

2. Seuran telakointivelvoitteisiin kuuluu veneen nosto vedestä ja veteen, siirto telakointipukkiin ja 
siirto telakointipaikalle ja vastaavasti telakointipaikalta vesillelaskupaikalle. Seuralla on 
toiminnalleen vastuuvakuutus. Talvitelakointi tapahtuu jäsenen vastuulla. 

 
Seura vastaa henkilökuntansa työssään veneelle huolimattomuudellaan tai tuottamuksella 
mahdollisesti aiheutetusta vahingosta. Seura ei vastaa muista, esimerkiksi tapaturman, 
luonnonvoimien tai sivullisten veneelle, veneeseen jätetylle irtaimistolle tai jäsenen muulle 
kotisataman alueella olevalle omaisuudelle aiheuttamista vaurioista tai tähän omaisuuteen 
kohdistuneesta varkaudesta. Seura ei vastaa sellaisesta jäsenen toiminnasta, josta aiheutuu 
vahinkoa tai haittaa kolmannelle. 
 
Yli 6,3 tonnin painoiset veneet telakoidaan maalaiturille. Yhteisnosto tapahtuu talkoina, joita varten 
seura tilaa autonosturin ja paikalla on satamamestari, mutta seura ei ole osapuoli nostossa.  
 
Veneen nostoajankohta varataan seuran toimistosta. Veneen nosto tapahtuu normaalisti jäsenen 
läsnä ollessa ja jäsen osallistuu noston toimenpiteisiin omalla vastuullaan. Mikäli seura siirtää 
jäsenen veneen nostopaikalle, siirto tapahtuu jäsenen vastuulla. Osapuolet voivat sopia erikseen 
siitä, että jäsenen läsnäoloa ei vaadita. Sään, sairastumisen tai muun esteen vuoksi seuralla on 
oikeus muuttaa nostoajankohtaa. 

 
3. Telakointimaksun laskutusperuste on veneen pituus kertaa leveys. Erityistapauksissa seura voi 

myöntää jäsenelle oikeuden veneen mitat ylittävään suojarakennelmaan, josta pitää sopia 
erikseen. Tällöin laskutusperusteena on koko rakennelman pituus kertaa leveys. Telakointimaksu 
sisältää maston säilytyksen.  
 
Turun Pursiseuran jäsenellä on mahdollisuus talvisäilyttää kevytvenettä suulissa (pääsääntöisesti 
kakkossuulissa) tai ulkona kentällä erillistä maksua vastaan. Ennen veneen suuliin viemistä siitä 
tulee ilmoittaa seuran toimistoon. Talvisäilytettävään veneeseen tulee merkitä nimi ja yhteystieto. 
 
Veneiden mastot on ensisijaisesti säilytettävä saalingit ja vantit irrotettuina mastotelineessä. 
Mastot tulee sijoittaa mastohyllyille siihen asentoon, missä ne vievät vähiten tilaa ja samalle 
"hyllylle" mahtuu mahdollisimman monta mastoa: painavimmat mastot keskikorkeuksille ja 
kevyemmät ylös ja alas.  Mastot säilytetään mastosuuleissa tai mastotelineissä ulkona ja niissä 
pitää ehdottomasti olla veneen/omistajan tiedot. Mikäli tuot säilytykseen vain maston ilman ve-
nettä, ota ensin yhteyttä toimistoon. Mikäli joudut siirtämään toisen mastoa, ilmoita siitä ensin 
omistajalle. 
 

4. Traktorilla kuljetettavan venepukin tulee olla riittävän tukeva. Telakointialueen maasto saattaa olla 
epätasainen, joten pukki/traileri tulee tarvittaessa tasata ja jäsenen tulee varmistaa tasaus 
telakoinnin aikana. Venepukkiin tulee merkitä jäsenen yhteystieto. 
 
 



5. Mikäli veneellä ei ole laituripaikkaa seuran kotisatamassa, venettä saa säilyttää seuran laiturissa 
kulloinkin erikseen tehtävän sopimuksen mukaan veloituksetta enintään kaksi viikkoa ennen nostoa 
tai laskun jälkeen. Kaksi viikkoa ylittävästä ajasta peritään vierasmaksu. Tilapäinen laituripaikka 
osoitetaan aina seuran toimistosta. 

 
6. Seuran mastonosturi on jäsenen vapaasti käytettävissä, eikä siihen tarvita ajanvarausta. 

Mastonosturin käyttö tapahtuu jäsenen omalla vastuulla. Ennen mastonosturille tuloa masto tulee 
aina valmistella laskua tai ylösrikausta varten valmiiksi muualla. 
 

7. Jäsen on oikeutettu käyttämään vettä ja sähköä normaaliin telakoinnissa tapahtuvaan toimintaan. 
Yli viikon kestävä sähkökäyttö vaatii aina luvan. Pakkaskaudella vettä ei toimiteta telakointialueelle. 
Sähkön käytöstä lämmittämiseen on sovittava erikseen. Muu käyttö kuin veneen akkujen lataus on 
tapahduttava jäsenen valvonnassa.  
 

8. Osoitettu telakointipaikka on pidettävä puhtaana ylimääräisestä tavarasta ja siistittävä 
mahdollisimman pian. Telakointikauden ulkopuolella venepukki voidaan varastoida alueella. Sitä 
voidaan joutua siirtämään varastoinnin aikana, joten kaikki telakointitarvikkeet on sidottava kiinni 
venepukkiin/traileriin. 
 

9. 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 omalla kustannuksellaan satamasta pois.  
 
Seuralla on oikeus jäsenen kustannuksella poistaa alueelle tuotu tai sinne kuulumaton arvoton 
omaisuus toimittamalla se kaatopaikalle tai muutoin hävittää se. Seuralla on myös oikeus myydä 
sellainen irtain omaisuus, jolla on myyntiarvoa, julkisella huutokaupalla tai muulla soveltuvalla 
tavalla, mikäli omistaja ei kehotuksesta huolimatta vie omaisuutta pois seuran alueelta. 
 

10. Mikäli vene myydään talvisäilytyksen aikana, siitä tulee ilmoittaa mahdollisimman pian seuran 
toimistoon. Vene voidaan erikseen sovittaessa säilyttää omistajanmuutoksesta huolimatta alueella 
telakointikauden loppuun.  Uhalla, että seura veloittaa pukin säilytyksestä, jäsenen tulee huolehtia 
siitä, että myydyn veneen pukki viedään pois seuran alueelta 14 vuorokauden sisällä siitä, kun vene 
on alueelta viety pois, mikäli toisin ei sovita. 
 

11. Jäsenen tulee noudattaa kotisatamasääntöjä. Mikäli telakointimaksua tai muita maksuja ei ole 
suoritettu, seuralla on oikeus kieltäytyä veneen telakoinnista alueellaan.  

Hyväksytty hallituksen kokouksessa 9.12.2020 

 

 
 


