HELSINGIN MOOTTORIVENEKERHO-HELSINGFORS MOTORBÅTSKLUBBEN RY:N TELAKKAOHJESÄÄNTÖ
Jäljempänä Helsingin Moottorivenekerhosta käytetään nimitystä kerho.
1. Telakoinnin yleiset perusteet ja toiminnan organisointi
1.1 Telakkatoiminta järjestetään Helsingin kaupungilta vuokratulla telakka-alueella toimivien kolmen venekerhon, SMK, HMV ja HMVK,
yhteisten päätösten ja kerhon toimintasuunnitelman ja talousarviossa myönnettyjen varojen mukaisesti. SMK:n alueella säilyttää
veneitä myös Hakaniemen Venekerho.
1.2 Telakkapalvelut on tarkoitettu ensisijaisesti kerhon jäsenille ja heidän Suomen Purjehdus ja Veneilyliitto ry:ssä (SPV) rekisteröidyille
veneilleen.
1.3 Telakkapalveluiden saannin edellytyksenä on aikaisempien kerhon
maksuvelvoitteiden täsmällinen noudattaminen.
1.4 Telakoinnista peritään maksu, jonka kerhon kokous vuosittain vahvistaa.
1.5 Mikäli telakoinnista kerhon kanssa sopimuksen tehnyt ei määräpäivään mennessä ole ilmoittanut luopuvansa telakoinnista, hän on
velvollinen suorittamaan koko telakointimaksun.
1.6 10.6. jälkeen telakalle jäävien veneiden on tehtävä kesätelakointisopimus hyvissä ajoin. Veneitä, jotka ovat telakalla 10.6. jälkeen
ilman kesätelakointisopimusta, käsitellään hylättyinä veneinä ja ne
tullaan siirtämään pois kaupungin toimesta.
1.7 Veneiden nostot ja laskut suoritetaan kerhon tehtävään osoittamilla
välineillä ja henkilöstöllä. Välttämättömissä tapauksissa toteutettavista ”omista” veneiden nostoista ja laskuista on erikseen sovittava
kerhon kanssa.
1.8 SPV eikä kerho eivätkä sen toimi- ja luottamushenkilöt ole vastuussa veneille tai muulle omaisuudelle telakka-alueella veneiden noston tai laskun samoin kuin telakointiaikana mahdollisesti aiheutuvista vahingoista.
1.9 Veneenomistaja/haltija ilmoittaa talvisäilytyssopimuksessa veneensä vakuutusyhtiön ja vakuutusnumeron. Vakuuttamattomia veneitä
ei telakoida.
1.10 Telakoidun veneen omistaja/haltija vastaa siitä, ettei hän toiminnallaan aiheuta vaaraa muille telakoiduille veneille eikä telakkaalueella oleville ihmisille.

1.11 Telakkatoiminnasta vastaavat kerhon hallituksen nimeämä telakkamestari ja hänen apulaisensa. Heillä on oikeus antaa telakointiin
liittyviä määräyksiä.
1.12 Telakointia koskevat mahdolliset kyselyt ja valitukset osoitetaan ensi sijassa telakkamestarille.
2. Telakointiin liittyvät toimenpiteet
2.1 Telakointipaikkaa haetaan vuosittain määrämuotoisella ja määräaikaan mennessä kerhon toimistoon jätettävällä tai kerhon nettisivuilla täytetyllä hakemuksella.
2.2 Veneen omistajalla/haltijalla ei ole oikeutta aiemmin käyttämäänsä
paikkaan, vaan vene sijoitetaan joka noston yhteydessä telakkamestarin osoittamaan paikkaan.
2.3 Telakalle nostoista ja veneiden laskuista ilmoitetaan kerhon nettisivuilla ja kiertokirjeellä.
2.4 Veneen telakointipukkien tulee olla rakenteellisesti tukevia ja kestäviä sekä mikäli veneen rakenne sen sallii, on käytettävä ns. koottavia pukkityyppejä. Pukeissa tulee olla vähintään neljä tukipistettä, mieluiten enemmän. Tukipisteiden tulee olla kiinteästi toisiinsa
kytkettyjä. Pääsääntö on, ettei irtopukkeja veneen tuentaan saa
käyttää.
2.5 Veneen omistajan/haltijan on tarkistettava hyvissä ajoin ennen nostoa veneensä pukki ja sen kokoamisessa tarvittavat työkalut, jotta
veneen sijoittaminen noston yhteydessä sujuu ripeästi. Veneen telakointipaikka on myös raivattava mahdollisesta kasvistosta ja
muusta haittaavasta tavarasta.
2.6 Telakkamestari tarkistaa ennen veneen nostoa veneen pukin ja telakointivarusteet ja hänellä on oikeus estää nosto, mikäli ne eivät
ole asianmukaiset.
2.7 Veneen omistajan/haltijan tai muu henkilön on oltava telakointipaikalla hyvissä ajoin ennen veneen nostoa tai laskua.
2.8 Veneen omistajan/haltijan vastuulla on osoittaa veneessä turvalliset
nostopisteet.
2.9 Veneen kannella oleva irtain on kiinnitettävä veneen noston tai laskun ajaksi.
2.10 Autolla liikkumiseen telakka-alueella on oltava telakkamestarin tai
muun yhteyshenkilön lupa.
2.11 Muuta kun veneilyyn liittyvää tavaraa ei telakka-alueelle saa tuoda
tai säilyttää. Asiaankuulumattomien jätteiden hävittämisestä tulevat kulut peritään asianomaiselta henkilöltä. Telakoinnin aikana

veneessä ei saa säilyttää mitään tulenarkoja tai itsesytytykselle
alttiita aineita lukuun ottamatta kiinteissä säiliöissä olevaa polttoainetta.
2.12 Telakan aitojen vierustat ja kulkutiet on pidettävä vapaina.
2.13 Tärkeätä on merkitä telakoitu vene yhteystiedoilla.
2.14 Kukin vastaa jätehuollosta omalta osaltaan. Telakka-alueella on jätteiden kierrätykseen varatut jätepisteet. Telakointipaikka on siistittävä ja telakointitarvikkeet laitettava järjestykseen, nimilapulla varustettuna, heti veneen vesillelaskun jälkeen.
2.15 Telakoidussa veneessä yöpyminen on ehdottomasti kielletty.
2.16 Telakka-alueella käytettävien jatkokaapeleiden on oltava ulkokäyttöön tarkoitettuja ja hyväksyttyjä malleja. Telakkamestarilla ja hänen apulaisillaan on oikeus ja velvollisuus poistaa kaikki määräysten vastaiset kaapelit ja kytkennät välittömästi. Sähkölämmittimien
käyttö on kielletty. Akkulaturia saa käyttää telakoidussa veneessä
edellyttäen, että se kytketään irti akusta ja sähköverkosta telakkaalueelta poistuttaessa. Sähköpuhaltimen käytöstä esimerkiksi lujitemuovikorjausten yhteydessä on sovittava telakkamestarin kanssa.
2.17 Telakoinnissa noudatettavia hyviä yleisiä ohjeita:
• Kevytpeite ei välttämättä kestä koko talvea. Kunnon raskas pressu ja vahvat köydet joustimilla on hyvä vaihtoehto.
• Arvotavaroita ei kannata jättää veneeseen.
• On hyvä käydä telakointiaikana tarkistamassa, että kaikki
on kunnossa. Hyvään veneilytapaan kuuluu, että myös
naapurille sattuneista vahingoista yms. havainnoista ilmoitetaan kerhon toimistoon. Poliisin tutkittavat asiat
veneen omistaja/haltija ilmoittaa suoraan poliisille ja
tiedoksi kerhon toimistoon.
Telakkaohjesääntö käsitellään ensimmäisen kerran HMVK:n kokouksessa
16.11.2011.

