VUOSAAREN VENEKERHO RY
TELAKOINTIOHJE

päivitetty 11.1.2022

Kausi
Telakointikausi on noin 15.9. – 10.6.
Telakoiunti maissa
Veneet lasketaan vesille ja nostetaan ylös pääsääntöisesti kerhon järjestäminä nostopäivinä.
Noston ja vesillelaskun aikana paikalla on oltava veneen omistaja, tai haltija taikka hänen
valtuuttamansa henkilö.
Muuhun nostoon on hankittava lupa satamakapteenilta, joka määrää veneen telakointipaikan.
Etuoikeus on veneillä, joilla on venepaikka VVK:lla. Veneelle varataan tilaa vähintään veneen
leveys + 50 cm ja veneen pituus + 50 cm.
Nostoon ja laskuun varattava aika venettä kohden on n. 10 min. Siitä ylittävältä ajalta
kerho voi periä lisämaksun.
Telakointialueella ei telakoida veneitä, joiden mitat ylittävät: pituus 13,50 m tai leveys 4,20 m
Jos satamakapteenin kanssa ei ole erikseen sovittu ja vene jää telakointialueelle 11.6. jälkeen
se toimitetaan Helsingin Kaupungin varamaan säilytyspaikkaan omistajan kustannuksella.
Veneet on telakoitava ensisijaisesti metallipukeille. Venettä pitempiä liikennekelvottomia
trailereita ei saa käyttää telakointiin. Käyttökelpoiset trailerit ja venepukit on merkittävä
nimilapuin ja puhelinnumerolla.
Venetelineen on oltava niin tukeva, että vene ei missään tapauksessa kaadu. Kerho ei vastaa
mistään veneelle tai sen varusteille noston tai telakoinnin yhteydessä aiheutuvista
vahingoista.
Talvikatos saa ylittää veneen sekä pituus- että leveyssuunnassa noin 30 cm. Ylileveitä
talvikatoksia ja ylileveitä telttoja ei hyväksytä. Mikäli on tarvetta väliaikaiselle ylileveälle
katokselle tai ylileveälle teltalle, on siihen saatava suostumus kerhon satamakapteenilta/hallitukselta. Pyyntö on tehtävä hyvissä ajoin ennen veneiden nostoa, jotta
voidaan varautua lisätilantarpeeseen. Ylileveistä talvikatoksista peritään lisämaksu
ylimeneviltä neliömetreiltä.
Maksut
Telakointimaksu peritään veneen leveyden ja pituuden (+ maston/trailerin tuoma lisäpituus)
mukaan.
Kerhon perimä nostomaksu on pakollinen, jos vene telakoidaan vvk:n telakointialueelle
talvikaudeksi.
Mastot
Maissa venettä ei saa telakoida masto pystyssä.
Telakointialueen ahtauden vuoksi yli 1,5 m venettä pitempää mastoa ei saa sijoittaa veneen
päälle.
Nimilapulla merkittyjä mastoja säilytetään mastotelineessä ilman saalinkeja. Puomeja ei saa
laittaa siten, että ne vievät maston paikan.

Luiskat
Jollaluiskaa saa käyttää vain kevytveneiden vesillelaskuun/nostoon. Muuten on käytettävä
telakointialueen ulkopuolella olevaa luiskaa.
Vene vesillä
Vedessä talvehtimiseen on haettava kerhon suostumus ja noudatettava Liikuntaviraston
ohjeita. Kerhoa perii talvisäilytysmaksun veneenomistajalta.
Maalaus
Veneitä ei saa hiekkapuhaltaa, soodapestä eikä ruiskumaalata telakointialueella.
Venettä maalattaessa ja pohjaa puhdistettaessa on huolehdittava siitä, ettei maalia eikä
liuotinaineita valu telakointialueelle. Talteen otettu maalijäte toimitetaan purkissa tai
pussissa sille varattuun astiaan jätekatokseen .
Sähkö
Telakointikauden aikana sähköt pidetään päällä kiertokirjeessä ilmoitettavana ajankohtana akkujen latausta
ja lyhytaikaisia korjaus- ja huoltotöitä varten. Tätä suurempaan sähkön käyttöön on saatava lupa
satamakapteenilta. Tällöin veneilijän on hankittava oma kulutusmittari tai kerhon huoltomieheltä.
Palonarat aineet
Telakoiduissa veneissä ei saa säilyttää tulenarkoja tai helposti syttyviä aineita, kiinteissä
säiliöissä olevaa polttoainetta lukuunottamatta. Vahingon sattuessa vakuutusyhtiö saattaa
kieltäytyä korvauksista.
Ongelmajätteet
Jäteöljy on kaadettava jäteöljysäiliöön. Myös käytöstä poistetuille akuille, pilssivedelle ja
jäähdytysnesteelle on omat säiliönsä. Tyhjät astiat toimitetaan kannelliseen
siirtolavaan, joka sijaitseen itäpään portilla.
Järjestys
Jokaisen on siivottava oman veneen telakointipaikka ja sen välitön ympäristö maalipurkeista,
räteistä, laudoista, nauloista ja muusta roinasta. Laiminlyönnistä peritään yhdistyksen
kokouksen päättämä maksu.
Telakointikauden aikana tikkaat on lukittava venetelineeseen ilkivallan ja varkauksien
estämiseksi.

