UUDENKAUPUNGIN PURJEHDUSSEURA / UPS
SATAMAOHJESÄÄNTÖ / YKSKOIVUN TELAKOINTIALUE :
UPS:N TELAKOINTIALUE ON KAIKKIEN SEURAN JÄSENTEN HARRASTUKSEN
YHTEINEN TUKIKOHTA! TERVETULOA sinne, tässä alueen ohjeet ja säännöt!!

1. ALUEEN KÄYTTÖOIKEUS
Telakointialuetta saavat korvausta vastaan käyttää vain UPS:n varsinaiset jäsenet.
Alueella säilytettävän veneen tulee olla vuosittain seuran (UPS) katsastama, poislukien ns.
pienet mökkiveneet. Seuran ulkopuolisille telakointialueen käyttöoikeutta ei voida myöntää.
Venepaikka on aina henkilökohtainen ja pääsääntöisesti sama ellei sen omistaja hyvissä ajoin
ilmoita paikasta luopumisesta. Seuran johto / satamakapteeni voi tarvittaessa
tarkoituksenmukaisuussyystä vaihtaa veneen säilytyspaikkaa paikan haltijan kanssa ensin
asiasta neuvotellen. Venepaikan haltija ei saa ilman seuran johdon / satamakapteenin lupaa
luovuttaa paikkaansa muille. Veneet pitää periaatteessa laskea vuosittain veteen pidempiaikaisesta säilyttämisestä alueella pitää neuvotella/ sopia seuran johdon/
satamakapteenin kanssa. Ilman satamakapteenin lupaa alueelle ei saa tuoda/ jättää venettä
pidempiaikaiseen säilytykseen.
Alueella / varaston seinällä olevaan ilmoitustauluun voidaan laittaa seuran virallisia
ilmoituksia, telakointia koskevia asioita, sääntöjä ja määräyksiä sekä yhteystietoja. Taululle
voivat myös yksityiset seuran jäsenet laittaa omia myynti-ilmoituksiaan jne.
2. OMAISUUDEN SÄILYTTÄMINEN ALUEELLA
Telakointialueella saa säilyttää vain aktiivisessa käytössä olevia seuran jäsenten veneitä ja
niihin liittyviä varusteita (mastot/ mastokatos) kullekin erikseen varatulla paikalla. Aluella
säilytettävät veneet/ venetrailerit / veneiden säilytyspukit on merkittävä omistajan nimellä ja
yhteystiedoilla (nimi/ kotikunta/ puhelinnumero) omaisuuteen kiinnitettävällä lapulla,
tarralla tai muulla selkeällä merkinnällä. Omaisuus (trailerit, veneet, säilytyssuojat) tulee
mahdollisuuksien mukaan säilytyskauden ajaksi lukita. Paloturvallisuuden lisäämiseksi
veneiden akuista pitää talvisäilytyksen ajaksi irrottaa kaapelit. Moottorikelkan tilapäinen
talvisäilytys hyväksytään eri sopimuksen mukaan. Alueen muuhun merkitsemättömään
omaisuuteen on mahdollista soveltaa löytötavaralakia.
UPS:n lukittu varastorakennus on tarkoitettu lähinnä seuran omalle kalustolle ja sen
käyttämisestä on sovittava erikseen seuran johdon/ satamakapteenin kanssa.
Veneen omistaja vastaa veneen suojaamisesta talvikauden ajaksi asianmukaisesti. Pysyvistä
suojarakennelmista pitää sopia satamakapteenin kanssa. Suojarakennelmien/ pressujen tulee
olla kestäviä ja siistejä, jotta alueen kokonaiskuva pysyy asiallisena. Telakoitaessa purjevene
masto pystyssä, pitää pukkeihin tuulikuorman johdosta kiinnittää erityistä huomiota.
Autojen pysäköinti ei saa haitata alueen telakointikäyttöä.
Omaisuuden säilyttäminen alueella tapahtuu omistajan vastuulla ja paikan haltijoiden pitää
ilmoittaa yhteystietonsa seuralle myös mahdollisten vahinkojen varalta. Alueella
säilytettävien veneiden/ muun omaisuuden tulee olla asianmukaisesti vakuutettuja.
Kaikenlainen omaisuuden vahingoittaminen, roskaaminen alueella on kielletty.
Venepaikan käyttöoikeuden säilyttämisen edellytyksenä on seuran sääntöjen, telakointialueen
ohjeen ja muiden määräysten noudattaminen sekä veneen säilyttämiseen liittyvien maksujen
suorittaminen.

2.
Mikäli telakointipaikan haltija laiminlyö nämä säännöt, ohjeet tai määräykset, voi seuran
hallitus evätä telakointipaikan sen haltijalta määräaikaisesti tai pysyvästi. Veneen
telakointipaikasta luopuessaan tulee paikan haltijan ilmoittaa siitä riittävissä ajoin
satamakapteenille ennen ”kauden vaihtumista” tai muutoin paikasta laskutetaan
normaalihintojen mukaan.
3. KEVÄT- JA SYYSHUOLLOT
Jokainen venepaikan haltija vastaa siitä, että maaperään ei pääse myrkyllisiä aineita ja näissä
työvaiheissa on käytettävä mahdollisuuksien mukaan suojavälineitä / suojamuoveja, jotka
työvaiheen jälkeen hävitetään asianmukaisesti. Ns. tulitöiden tekemistä pitää välttää ja niitä
suoritettaessa pitää huolehtia sammutuskaluston saatavilla olosta. Syttyvien ja palavien
nesteiden/ materiaalien säilyttäminen alueella on kielletty ( ei koske veneen tankeissa olevaa
polttoainetta).
Alueella on jätehuolto ja öljyn keräilyastia ja nämä tulee asianmukaisesti viedä niille
tarkoitettuihin astioihin/ paikkoihin. Seuran jäsen saa käyttää vesipisteiden vettä veneen ja
venevarusteiden pesuun, muuhun tarkoitukseen vettä ei saa käyttää. Seuran sähköpisteiden
sähköä saa käyttää veneenhuolto –toimenpiteisiin (jatkojohdot oltava roiskevedenpitäviä).
Sähkölaitteita ja varsinkaan palovaaraa aiheuttavia lämmittimiä tai puhaltimia/ laitteita ei
saa alueella jättää päälle ”yli yön”. Avotulen teko alueella on kielletty.
Seura velvoittaa telakointikauden jälkeen keväällä kutakin paikan haltijaa siivoamaan veneen
säilytyspaikan ja sen ympäristön ja ottamaan osaa mahdollisesti järjestettäviin alueen
siivoustalkoisiin.. Venepukit / trailerin saa jättää asianmukaisesti paikka siivottuna alueelle
kesäkaudeksi / telakointiajan ulkopuoliseksi ajaksi.
Alueen käyttöoikeus myönnetään lähinnä ns. jonotusjärjestyksessä ja satamakapteeni pitää
jonotuslistaa sekä luetteloa alueen veneen omistajista ja venetiedoista.
Veneiden yhteisnostoista sopivat veneilijät keskenään, seura ei ota varsinaisesti osaa näihin
nostotapahtumiin. Seuran rahastonhoitaja lähettää jokaiselle veneen säilytyspaikan
omistajalle kauden alussa laskun säilytyspaikan käytön ja sovittujen hintojen mukaan.
LOPUKSI:
- pidetään alueen PALORISKI niin alhaalla kuin mahdollista !
- pidetään paikka siistinä, niin kaikilla on mukavampaa olla ja työskennellä siellä !
- muistetaan, että alue ei ole mikään veneiden loppusijoituspaikka, vaan seuran yhteinen
tukikohta, jonne on kausittain miellyttävää tulla !
UPS HALLITUS

