
VERKKOSAAREN TELAKKA JÄRJESTYSSÄÄNNÖT    (1999) 

1 § Telakka-alueella tulee jokaisen noudattaa näitä sääntöjä sekä Helsingin Moottorivenekerho -
Helsingfors Motorbåtsklubb ry:n, Helsingin Meriveneilijät ry:n ja Suomen Moottoriveneklubi ry. - 
Finlands Motårbåtsklubb rf:n telakkamestareiden (jäljempänä telakkamestari) antamia määräyksiä ja 
ohjeita. 

2§.  Telakka-alueelle ovat oikeutettuja pääsemään ja siellä oleskelemaan edellä mainittujen kerhojen 
jäsenet ja alueella säilytettävinä olevien veneiden omistajat ja haltijat sekä heidän seurueeseensa 
kuuluvat henkilöt. 

Telakka-alueella oleskelevien tulee käyttäytyä alueella asiallisesti sekä ottaa huomioon muut alueella 
oleskelevat. Telakka-alueella oleskelevien on ilmoitettava telakkamestarille havaitsemastaan 
epäjärjestyksestä, syntyneistä vahingoista tai muista toimenpiteitä vaativista asioista. Kerhojen jäsenet 
sekä säilytettävien veneiden omistajat ja haltijat vastaavat seurueensa käyttäytymisestä telakka-
alueella. 
 
 
3§.  Telakka-alueella saa oleskella päivittäin 07.00 - 22.00 välisenä aikana. Mikäli telakka-alueelle on 
asiaa muuna aikana, on käynnistä erikseen sovittava telakkamestarin kanssa. 
 
4§.  Telakkamestarilla sekä kerhojen hallitusten jäsenillä on oikeus määrätä asiattomat sekä järjestystä  
tai annettuja määräyksiä ja ohjeita rikkoneet henkilöt poistumaan telakka-alueelta. 
 
5§. Jokaisen telakka-alueella oleskelevan on huolehdittava siitä, että hänen säilytettävänä olevan 
veneensä alue lähiympäristöineen pysyy siistinä  ja että säilytyksen jälkeen alue on siivottu puhtaaksi. 
Veneiden telakointitarvikkeet on säilytyskauden päätyttyä koottava yhteen ja peitettävä yhtenäisellä 
peitteellä. Tarvikkeet on myös varustettava joko omistajan tai veneen nimellä. 
 
Veneen säilytyksessä tarpeettomiksi jääneet tarvikkeet ja muut roskat sekä jäteöljy on viipymättä 
vietävä niille osoitettuun paikkaan. 
 
Telakkamestarilla on oikeus estää veneen poiskuljettaminen telakka-alueelta, mikäli veneen 
säilytysalue ei ole siivottu. 
 
6§ Jokaisen on huolehdittava siitä, että mikäli vene peitetään se on asiallisesti ja yhdenmukaisesti 
peitetty. Vene on telakoitava niin tukevasti, ettei se aiheuta vaaraa muille henkilöille tai 
omaisuudelle. 
 
7§ Telakka-alue on tarkoitettu veneiden talvitelakointiin 15.9. - 10.6. välisenä aikana. Veneiden 
säilytys alueella kesäaikana on kielletty. Enintään kolme päivää kestäviä pienehköjä korjauksia voi 
alueella kesälläkin suorittaa. Jos vene on alueella enemmän kuin kolme päivää menee yli 
menevästä ajasta kaupungille säädetty korvaus. 

Veneille saa suorittaa tavanomaisia huolto- ja korjaustöitä, joista ei aiheudu haittaa tai vahinkoa 
muille henkilöille tai omaisuudelle. Peruskorjaukseen verrattavista töistä on etukäteen hankittava 
asianomaisen  kerhon  lupa. 
 
Ammattimainen liiketoiminta telakka-alueella an kielletty. 



 
8§ Veneen lämmittäminen säilytyksen aikana muulla kuin siihen pysyvästi asennetulla ja 
venekäyttöön tarkoitetulla lämmittimellä  on kielletty. 
 
Telakka-alueelta poistuttaessa on irrotettava kaikki verkkovirtaan liitetyt sähköliitännät. 
Telakkamestarilla on oikeus erikseen myöntää edellä mainituissa asioissa poikkeuksia. 
Tavaroiden säilyttäminen kerhojen tiloissa on sallittua ainoastaan telakkamestarin erikseen  
antamalla luvalla. 
 
9§  Telakka -alueella on noudatettava erityistä huolellisuutta palavien aineiden käsittelyssä ja 
säilyttämisessä. 
 
Avotulen tekeminen ja hitsaaminen telakka-alueella on kielletty. Mikäli pakottavat syyt vaativat 
tekemään hitsaustöitä tai siihen verrattavia muita töitä, on työlle etukäteen hankittava lupa 
telakkamestarilta. Luvan anoja on velvollinen järjestämään työpaikalle riittävän 
alkusammutuskaluston sekä palovartioinnin. Muulle avotulen tekemiselle ei myönnetä 
poikkeuslupaa. 
 
10§  Telakka-alueella oleskeleva, joka vahingoittaa venekerhojen telakan tai kerhojen omaisuutta 
on velvollinen korvaamaan vahingon. 

Veneen omistaja tai haltija vastaa veneensä vakuuttamisesta. Venekerhojen telakka eivätkä 
kerhot vastaa veneille telakka-alueella säilytyksen tai vedestä noston taikka vesillelaskun 
yhteydessä tapahtuneista vahingoista. 
 
11§  Telakkamestarin antamiin määräyksiin tai toimenpiteisiin tyytymätön voi saattaa asian 
kirjallisesti kahdeksan (8) päivän kuluessa tapahtumasta asianomaisen kerhon hallituksen 
käsiteltäväksi. 
 
12§  Ulkopuolisilta perittävistä veneiden säilytysmaksuista sovitaan vuosittain yhteisesti. 

13§ Jäseniltä perittävistä veneiden säilytys- ja muista maksuista ja niiden suorittamistavasta 
sekä muista veneiden säilytykseen samoin kuin nostoihin ja laskuihin liittyvistä asioista kukin 
kerho antaa omat määräyksensä. 

14§  Muutoksia näihin sääntöihin voidaan tehdä kerhojen hallitusten yhteisellä päätöksellä. 

15§  Nämä järjestyssäännöt tulevat voimaan ensimmäisenä päivänä huhtikuuta 1999. 

Helsingin Moottorivenekerho - Helsingfors Motorbåtsklubb r.y. 

Helsingin Meriveneilijät r.y. 

Suomen Moottoriveneklubi r.y. - Finlands Motorbåtsklubb r.f. 

 


