
 
 

TELAKOINTISOPIMUS  
 
 
 
Allekirjoittamatonta lomaketta ei 
käsitellä  

 

 
 
Pakolliset tiedot *) 
 
Nimi*…..……………………………………………………Puhelin/gsm.*............................................ 
 
Kotiosoite*...................................................................................................................................... 
 
Postinro* ....................................... Postitoimipaikka*…………...................................................... 
 
Sähköposti*...............................................................Sotu*…........................................................ 
 
Veneen nimi. ................................................................. Tyyppi..................................................... 
 
Kokonaispituus.*................…..  (rungon ulkopuoliset ulokkeet ml.)  
 
Leveys*……………..…………. 
 
Syväys....................................  Paino.………………..  Purjetunnus………..………………………. 
 
Rek nro*.……………………… 
 
Vakuutusyhtiö, jossa vene on vakuutettu*…………………………….. 
  
 
 
 
 
 

TELAKKAPAIKKAVARAUS   
                                                                                                    
   Ulkona kiskoilla    Ulkona ilman kiskoja     Hallissa kiskoilla      
 

   Maston talvisäilytys (saalingit irrotettuina)      
 

   Käytän Salon Pursiseuran mastonosturia  
 
 
 
Sopimusehdot ja allekirjoitus kääntöpuolella. Pursiseura varaa oikeuden 
sääntömuutoksiin, ja niistä tiedotetaan telakan ilmoitustaululla ja seuran 
verkkosivuilla. 
 



Sopimusehdot 
 
 
1§    Telakkamaksut on suoritettava ajallaan. Maksamattomat telakkamaksut johtavat telakkapaikan 
menetykseen. Salon Pursiseuralla on oikeus siirtää vene pois Salon Pursiseuran telakka-alueelta, mikäli 
maksuja ei suoriteta yhden maksukehotuksen jälkeen.   
 
2§    Veneen omistajan on oltava Salon Pursiseura Ry:n jäsen  
 
3§     Veneen tulee olla vakuutettu. Vakuutuksen pitää sisältää vastuuvakuutus. 
 
4§    Veneen kiinnitysköysien ja laitasuojien tulee olla asianmukaisessa kunnossa ja 
        venekokoon nähden riittävät, kun vene tilapäissäilytyksessä telakan laiturissa. 
 
5§    Telakalla ei saa säilyttää ylimääräisiä tavaroita. 
 
6§    Sähkön muu kuin tilapäinen käyttö laiturialueella on kielletty. Akut saa ladata. Sähkölaitteiden 
johtojen on oltava hyväksyttävää mallia. 
     
9§   Veneen nosto/lasku ja mastonosturin käyttö sekä muun välineistön käyttö tapahtuu 
veneenomistajan vastuulla, ja niistä on ilmoitettava telakkamestarille. 
 
11§   Mastot on nostettava telineisiin ilman saalinkeja ja niihin tulee merkitä omistajan nimi.  
 
12§   Veneen omistaja huolehtii venepukin turvallisesta kunnosta ja veneen tuennasta. Irtokolmijalkatuet 
         on kiinnitettävä toisiinsa siten, etteivät ne pääse luistamaan veneen alta. 
 
15§  Telakointitarvikkeet on niputettava asianmukaisesti ja alue siivottava telakoinnin jälkeen. 
 
17§  Tulityöt ovat sallittuja vain luvanvaraisesti ja niihin kuuluvia vakuutusyhtiön sääntöjä noudattaen.   
 
18§  Kunnostustöissä ei saa aiheuttaa haittaa naapuriveneille ja pohjan puhdistuksessa on 
        myrkyllisten aineiden joutuminen maahan estettävä. Ongelmajätteitä ei saa jättää telakka-alueelle. 
 
20§  Venettä saa säilyttää telakan laiturissa korkeintaan kaksi viikkoa ennen nostoa tai laskun jälkeen. 
 
21§  Sopimus on voimassa toistaiseksi ja se on irtisanottava kuluvana vuonna 30.6. mennessä, mikäli 
venettä ei enää seuraavana syksynä telakoida. 
 
 
 
Laituri- ja telakointipaikan saamisen ehtona on edellä mainittujen sopimusehtojen 
noudattaminen sekä laituri- ja telakointipaikka- sekä muiden yhdistyksen kokouksen tai 
hallituksen vahvistamien jäsenelle kuuluvien maksujen suorittaminen määräpäivään mennessä.  
Suorittamatta jääneet maksut ja sääntöjen laiminlyönti johtavat telakkapaikan menetykseen.  
 
Hyväksyn sopimusehdot 
   
 
 
Päiväys:................................   Allekirjoitus:............................................................................ 
                                                Nimenselvennys: 
 
(Myös telakkamaksun maksaminen tulkitaan näiden sääntöjen hyväksymiseksi)  


