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SATAMAOHJESÄÄNTÖ

1. Tällä ohjesäännöllä määritellään Humallahden Venekerho – Hummelvikens Båtklubb HVK ry:n
satama-, laituri- ja telakka-alueiden käyttöä koskevat ohjeet.

”Alueet” tarkoittavat Helsingin Rajasaarenpenkereen etelä- ja pohjoisrannalla olevia kiinteistöjä
rakennuksineen, laitureineen ja välittömine vesialueineen.

Alueiden käyttöä koordinoivat satamakapteeni ja johtava telakkamestari. Heidän antamiaan ohjeita
tulee noudattaa kaikissa ko. asioissa.

2. Telakointikausi on 15. syyskuuta – 10. kesäkuuta välinen aika.

Veneilykausi on lipunnoston ja -laskun välinen aika (toukokuu – lokakuu).

Ns. puolivalmiita veneitä, joiden rakentamisen katsotaan ylittävän normaalit kunnostus- ja
muutostyöt, ei saa telakoida.

3. Laituripaikasta, telakoinnista, sähköstä, jolla- ja autopaikasta sekä mahdollisista laiminlyönneistä
perittävistä maksuista päätetään yhdistyksen kokouksessa.
4. Veneen saa telakoida vain telakkamestarin luvalla ja hänen osoittamaansa paikkaan.

5. Telakoitu vene on varustettava näkyvästi omistajan jäsennumerolla tai nimellä ja puhelinnumerolla.
6. Veneen omistajan on nosto- ja laskutilaisuuksissa oltava itse paikalla vastaamassa toimenpiteistä.
Telakkamestarit ovat paikalla vain avustamassa.

Kerho ei vastaa nostojen ja laskujen yhteydessä tapahtuneista vahingoista.

7. Veneellä on oltava sellainen voimassa oleva vakuutus, joka korvaa toiselle veneelle aiheutetut
vahingot
8. Vene on tarvittaessa telakoinnin ajaksi peitettävä siistillä, yksivärisellä vihreällä, valkoisella tai
harmaalla suojapeitteellä siten, että tunnistetiedot (kohta 5) ovat näkyvissä. Veneen omistaja
vastaa peitteen kunnosta koko telakointiajan.

9. Veneen telakoinnin ja peittämisen jälkeen sekä vesillelaskun jälkeen veneen ympäristö siivotaan
kaikesta ylimääräisestä tavarasta. Merkityt telakointivälineet voidaan jättää telakointialueelle
vuosikokouksen päättämää maksua vastaan.
Telakkapaikan haltijoiden on osallistuttava kevät- ja syystalkoisiin. Laiminlyönnistä seuraa
laiminlyöntimaksu.

10. Herkästi syttyvien ja palavien aineiden säilyttäminen veneiden läheisyydessä telakointialueella on
kielletty.
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Nestekaasupullot viedään talven ajaksi pois veneestä tai nestekaasupullot merkitään
omistajatiedoin ja säilytetään niitä varten varatuissa säilytyskaapeissa telakointialueen
jätekatoksen vieressä.
Sähkölämmittimien käyttö on kielletty.

11. Autolla ajo nostojen ja laskujen aikana telakointialueella on kielletty.
Autojen pysäköinti kerhon alueelle ilman HVK:n P-tunnusta on kielletty. Luvattomasta
pysäköinnistä laskutetaan yhdistyksen kokouksen hyväksymä pysäköintivirhemaksu ja auto voidaan
hinauttaa pois omistajan kustannuksella.
12. Trailereiden säilytys tyhjänä telakointialueella on sallittu vain siivous- ja pukkitalkoiden välillä.
Traileri on merkittävä kuten telakoitu vene (kohta 5).

13. Telakka-alueelle ei saa tuoda säilytykseen mitään ilman johtavan telakkamestarin lupaa. Luvatta
paikalla oleva omaisuus toimitetaan pois veneen omistajan kustannuksella.
14. Jollan telakoinnista tulee suorittaa eri maksu, mikäli se vaatii ylimääräistä tilaa.

15. Näiden sääntöjen ohella noudatetaan Helsingin kaupungin Liikuntaviraston venesatamasääntöjä.
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