
Meriseura Turku ry 
TELAKOINTISÄÄNNÖT 
 
Yleistä 

• Telakka-alueesta on ajantasainen kartta, jonka pohjalta veneiden sijoittelu, telakoinnin 
rekisteröinti ja laskutus hallitaan. Pukeissa ja kärryissä on oltava omistajan nimi ja 
puhelinnumero sekä seuran antama paikkanumero. Merkitsemättömästä pukista tai kärrystä 
peritään maksu, joka laskutetaan seuraavan telakoinnin yhteydessä. 

• Veneen paikkaa voidaan vaihtaa telakoinnin kannalta mahdollisimman tehokkaan sijoittelun 
varmistamiseksi.Veneen varusteineen tulee siirtyä kärryn tai pukin mukana. 

• Jos käytät seuran omistamaa konetta tai laitetta ja siihen tulee vikaa, ilmoita välittömästi 
telakkamestarille tai kiinteistövastaavalle. 

• Kun akkuja ladataan, johdossa on oltava latauksesta kertova selkeästi näkyvä lappu. Muuten 
johto irroitetaan. Johtoja ei missään nimessä saa jättää kytkettyinä lumen alle. Jään ja lumen 
alla olevat johdot irroitetaan verkosta. Irralliset johdot on säilytettävä veneessä. 

• Lämmittimen käyttö veneessä on ehdottomasti kielletty, mikäli omistaja ei ole veneessä. 
• Veneiden laskeminen tai nostaminen telakan rannasta ulkopuolisella nostimella on kielletty. 

 
Maksut 

• Telakointimaksut määrää seuran kokous vuosittain. 
• Veneiden laskeminen tai nostaminen telakan rannasta ulkopuolisella nostimella on 

kielletty.Nostot ja laskut sisältyvät telakoinnin hintaan. Traktorikuskille maksetaan 
vuosikokouksen päättämä kahviraha. Mikäli toimenpide kestää yli tunnin, maksetaan toinen 
kahviraha. 

• Veneen telakoinnin maksu perustuu veneen rekisteriotteessa oleviin veneen mittoihin. 
• Katoskehikot saavat ulottua veneestä enintään puoli metriä veneen rekisteriotteessa 

mainittujen pituus- ja leveysmittojen yli. Ylimenevistä mitoista laskutetaan neliöiden 
mukaan pituus- ja leveysmitat lähimpään metriin ylöspäin pyöristäen. 

• Venettä ei lasketa eikä nosteta, mikäli jäsenellä on maksurästejä. 
  
Rakenteet 

• Ulkona olevat katokset ja kehikot pitää purkaa mahdollisimman pian vesillelaskun jälkeen, 
kuitenkin viimeistään 1 kk kuluessa vesillelaskusta. Ellei veneen omistaja huomautuksesta 
huolimatta pura katosta / kehikkoa, voi johtokunta purkauttaa ne omistajan vastatessa 
kustannuksista. 

 
Hallipaikat 

• Hallissa veneen saa telakoida vain kärryllä. 
• Hallipaikoista on varauslista. Halliin otetaan varauslistalta se vene, jolle vapaana oleva tila 

antaa parhaan edun seuran kannalta. 
• Hallipaikan edelleenvaraus toimii siten, että vesillelaskun jälkeen omistaja pyytää siirtämään 

kärryn tai pukin samaan paikkaan halliin. Mikäli paikka vapautuu, asiasta on ilmoitettava 
telakkamestarille.  Hallipaikka voi vaihtua, jos järjestelyt niin vaativat. Älä  kerää 
omaisuuttasi halliin! Hallissa säilytetään vain pukki tai kärry. 

• Jos luovutat hallipaikkasi vaikka vain yhdeksi talveksi, saat sen takaisin jonottamalla 
uudelleen. 

 
Siisteys, ympäristö 

• Veneen omistaja vastaa oman alueensa siisteydestä. Ellei veneen omistaja huomautuksesta 
huolimatta siivoa omaa aluettaan, johtokunta voi siivouttaa alueen omistajan vastatessa 
kustannuksista. 



• Ympäristön saastumisesta ja likaantumisesta johtuneet puhdistuskulut korvaa aiheuttaja. 
• Käytöstä poistettuja akkuja ei saa jättää telakka-alueelle. Ne on vietävä akkuliikkeeseen. 
• Jäteöljyjen keräilypisteenä toimii toimiston edessä oleva vaaleansininen kontti. 
• Kaada öljyt tynnyriin ja vie tyhjä astia roskikseen. 

 
 
Vastuut, vakuutus, katsastus 

• Omistajan on oltava koko noston ja laskun ajan läsnä, koska hän vastaa toimenpiteestä. 
• Telakka-alueella säilytettävän veneen on oltava vakuutettu ja katsastettu 
• Vain katsastettuja ja vakuutettuja veneitä voi telakoida seuran alueelle. 
• Jos pukki tai kärry ei ole asiallisessa kunnossa, traktorikuskilla on oikeus kieltäytyä 

siirtämisestä. 
 
Laiturikäytännöt 

• Keväällä laskun yhteydessä venettä saa varustaa telakan laiturissa, kuitenkin enimmillään 
kahden vuorokauden ajan. 

• Mastonostimen alla, vedenottopaikan tai septitankin tyhjennyspaikan kohdalla venettä ei saa 
makuuttaa. 

 
Mastojen säilytys 

• Mastot on säilytettävä mastotelineissä niissä olevien ohjeiden mukaisesti. Mastoihin on 
merkittävä omistajan nimi ja puhelinnumero. Uusin mastoteline on tarkoitettu pitkille ( yli 
14 m) ja raskaille mastoille. Puomit säilytetään veneessä. 

 
Pienveneiden säilytys 

• Pienveneiden (alle 5 m) säilytykseen on varattu oma alue. Vene on merkittävä omistajan 
nimellä ja puhelinnumerolla. Veneen tulee olla helposti siirrettävissä, kun aluetta 
järjestellään. Telakkamestari antaa tarkempia ohjeita. Muilla alueilla olevat pienveneet 
laskutetaan normaalin taksan mukaan. 

 
Veneiden rakentaminen ja korjaaminen 

• Rakenteilla tai korjauksessa olevan veneen omistajan pitää antaa johtokunnalle selvitys 
töiden aikataulusta. Yhtäjaksoinen rakentelu ja korjaus, minkä aikana venettä ei lasketa 
veteen, saa kestää korkeintaan  kolme vuotta. 

• Vene, jonka rakentelu tai korjaaminen ei edisty, on poistettava telakalta johtokunnan 
päätöksellä. Omistajalle varataan mahdollisuus selvityksen antamiseen. 

 
Hiekkapuhallus 

• Veneiden ja rakenteiden hiekkapuhallus tapahtuu vain rantahallissa. Hallin ovi on suljettava 
niin, ettei hiekkapöly leviä ympäristöön.Veneen omistaja vastaa koko tapahtumasta. 


