
VENEPALVELUJEN SOPIMUSEHDOT
Tampereen Pursiseura ry

Tampereen pursiseura ry:n venepalveluita koskevat sopimusehdot:

1 Venepalvelujen tuottaja

Tampereen pursiseura ry tuottaa venepalvelut jäsenistön talkootyönä, lukuun ottamatta tarvittavaa

nosto- ja siirtokalustoa, joka hankitaan ulkopuoliset palveluntuottajalta. 

2 Venepalvelujen käyttäjä

Tampereen pursiseura ry:n kanssa kirjallisen sopimuksen Tampereen pursiseura ry:n venepalveluista tehnyt  
 oikeustoimikelpoinen Tampereen pursiseura ry:n jäsen. 

3 Oikeus venepalveluiden käyttämiseen

Venepalveluita voi hankkia Tampereen pursiseura ry:ltä kirjallisella venepalvelusopimuksella  
 oikeustoimikelpoinen Tampereen pursiseura ry:n jäsen. Venepalvelun käyttäjän tai  
 hänen valtuuttamansa henkilön on venepalvelusopimusta solmittaessa todistettava henkilöllisyytensä.

4 Venepalvelusopimuksen kohteena oleva venepaikka

Venepalvelusopimuksen kohteena on Tampereen pursiseura ry:n satamakapteenin osoittama venepaikka,  
 joka saattaa muuttua venekannan muutoksista johtuen. Venepaikalla tarkoitetaan kesä ja talvipaikkaa.  
 Tampereen pursiseura ry:llä on oikeus osoittaa venepalveluiden käyttäjän käyttöön tilapäisesti tai  
 pysyvästi toinen vastaavankokoinen venepaikka venesataman korjaus- tai muutostöiden,  
 maa- tai vesialueen käyttötarkoituksen muutoksen tai muun vastaavan syyn takia.

5 Venepaikalla pidettävä vene

Tässä sopimuksessa veneellä tarkoitetaan kaikentyyppisiä lihas-, tuuli- tai konevoimalla kulkevia veneitä,  
 joiden rungon pituus on 2,5 - 24 metriä, joiden pääasiallisia käyttäjiä ovat niiden omistajat ja / tai haltijat ja  
 joita pääasiallisesti käytetään urheiluun ja vapaa-ajanviettoon, pois lukien kanootit, kajakit,  
 purjelaudat sekä vesiskootterit ja muut vastaavat moottoroidut laitteet.

Kaikkien Tampereen pursiseura ry:n venesatamien venepaikoilla olevien veneiden on oltava merikelpoisia  
 sekä rungoltaan, laitteistoltaan ja varusteiltaan hyväkuntoisia. Veneiden tulee myös olla veneitä koskevien  
 viranomaisten antamien määräysten ja ohjeiden sekä lainsäädännön velvoitteiden mukaisia ja niiden  
 mukaisessa kunnossa ja kuulua seuran venerekisteriin.

Venepalvelun käyttäjän on, Tampereen pursiseura ry:n niin vaatiessa, kyettävä todistamaan veneensä  
 merikelpoisuus sekä veneen rungon, laitteistojen ja varusteiden hyväkuntoisuus ja määräysten mukaisuus.  
 Veneen pitää kuulua seuran rekisteriin ja oltava katsastettu vuosittain mukaan lukien määrävälein tehtävät  
 runkokatsastukset.

6 Sopimusaika

Venepalvelusopimus on voimassa toistaiseksi jatkuvana, mikäli sopimusta ei irtisanota.  
 Veneen satamapaikka on käytössä purjehduskauden ajan, mikä on kunkin kalenterivuoden  
 Tampereen pursiseuran veneiden laskun ja noston välinen aika.

Tampereen pursiseura ry:n venesataman satamapaikalla voi vedessä talvehtia ainoastaan vahva ja  
 tukevarunkoinen vene, jonka talvehtimisesta venepaikalla on aina sovittava erikseen Tampereen pursiseura ry:n  
 satamakapteenin kanssa. Satamapaikalla talvehtivasta veneestä peritään Tampereen pursiseura ry:n  
 kulloinkin voimassa olevan päätöksen mukainen maksu. Tämä koskee myös seuran retkitukikohtien  
 satamissa vedessä talvehtivia veneitä.

Tampereen pursiseura ry. ei vastaa purjehduskauden ulkopuolisena aikana venepaikalle jätetylle tai  
 tuodulle veneelle tapahtuvista, venesataman ja laiturin rakenteiden tai kiinnityslaitteiden huollon,  
 korjauksen tai rikkoutumisen takia tapahtuvista vahingoista tai vaurioista.



7 Venepalveluiden maksujen määräytyminen

Venepalveluiden hinta määräytyy paikan koon ja varustelutason mukaan, Tampereen pursiseura ry:n hallituksen  
 kulloinkin voimassa olevan päätöksen mukaisesti. Yhteisomistuksessa olevasta veneestä on lisäksi toimitettava  
 kopio rekisteriotteesta tai kauppakirjasta, jossa mainitaan veneen kaikki omistajat. Vastuuhenkilönä toimii aina  
 venepalvelusopimuksen allekirjoittaja. Venettä käsitellään Tampereen Pursiseuraan kuuluvana veneenä, mikäli sen  
 omistuksesta vähintään puolet on Tampereen pursiseura ry:n jäsenen hallussa.

8 Maksujen maksaminen ja muutokset palveluiden hintaan

Palvelusopimukseen kuuluvat maksut on maksettava Tampereen pursiseura ry:n vuosittain erikseen ilmoittamiin  
 eräpäiviin mennessä Tampereen pursiseura ry:n osoittamalle pankkitilille. Mikäli venepalveluiden käyttäjä  
 jättää laskun maksamatta eräpäivään mennessä, voidaan sopimus katsoa venepalvelusopimuksen käyttäjän puolelta  
 irtisanotuksi. Eräpäivät ovat sopimuksen kohtien venepalvelusopimuksen kohdassa 2 määriteltyjen palveluiden  
 1–4 osalta 1.6. ja palveluiden 5 ja 6 osalta 1.11. vuosittain. Tampereen pursiseura ry:n hallitus päättää maksuista  
 vuosittain tammikuun aikana. Muutoksista tiedotetaan jäsentiedotteissa.

9 Venepalvelusopimuksen siirto

Venepalvelusopimusta ei saa tilapäisestikään siirtää kolmannelle osapuolelle. Myöskään venepaikkaa ei saa  
 luovuttaa toisen käytettäväksi. Kuolemantapauksen sattuessa on venepalveluiden käyttäjän edunsaajalla oikeus  
 saada siirrettyä sopimus nimiinsä edellyttäen, että hän liittyy seuran jäseneksi ellei jo ole.  
 Muussa kuin edellä mainitussa tapauksessa ei sopimusta voi siirtää toiselle henkilölle.

10 Ilmoitukset ja tiedonannot

Venepalveluiden käyttäjän on viivytyksettä ilmoitettava Tampereen pursiseura ry:n satamakapteenille tai  
 toimistoon venepalvelusopimukseen nimeään, yhteys- ja osoitetietojaan sekä veneen tietoja koskevat muutokset.  
 Tampereen pursiseura ry:llä on oikeus antaa venepalveluiden käyttäjälle tähän sopimukseen perustuvat  
 tiedoksiannot, ilmoitukset ja kehotukset lähettämällä ne kirjallisesti venepalveluiden käyttäjän viimeksi  
 Tampereen pursiseura ry:lle ilmoittamaan laskutusosoitteeseen tai sähköpostiin.  
 Tiedoksiannon katsotaan tällöin saapuneen vastaanottajalle viimeistään seitsemäntenä päivänä lähettämisen jälkeen.

11 Ohjeet ja määräykset

Venepalveluiden käyttäjä on velvollinen noudattamaan kulloinkin voimassaolevia viranomaisten antamia ohjeita  
 ja määräyksiä, Tampereen pursiseura ry:n voimassa olevia venesatamasääntöjä sekä muita sen antamia kirjallisia  
 ohjeita ja määräyksiä. Venepalveluiden käyttäjän tulee huolehtia, että veteen tai ilmaan ei lasketa tai päästetä jätettä,  
 ongelmajätettä tai muuta rannan tai pohjan maaperän, veden tai ilman laadun huononemista aiheuttavaa ainetta.  
 Mikäli veteen pääsee tai joutuu jotain vedenlaatua heikentävää tai pilaavaa ainetta tai materiaalia, tai mikäli vedessä  
 tai vesialueella sellaista havaitaan, on venepalveluiden käyttäjä velvollinen välittömästi ilmoittamaan asiasta  
 pelastus- ja ympäristöviranomaisille sekä Tampereen pursiseura ry:n satamakapteenille ja ryhtymään  
 viivytyksettä mahdollisiin puhdistustoimenpiteisiin.

12 Vastuu vahingoista

Venepalveluiden käyttäjän tulee huolehtia, että vuokratulla venepaikalla oleva vene on kiinnitetty huolellisesti  
 ja hyvän merimiestavan mukaisesti. Venepalveluiden käyttäjän tulee myös huolehtia, että venesataman laitureille,  
 niillä oleville rakenteille, laitteille ja varusteille tai niiden käyttäjille ei aiheudu vaaraa, vammoja, vaurioita tai  
 muita vahinkoja.

Tampereen pursiseura ry ei vastaa myrskyn, tulvan, epänormaalin säätilan tai muiden poikkeuksellisten  
 luonnonolosuhteiden aiheuttamista esine- tai henkilövahingoista.

Laitureissa, niihin liittyvissä rakenteissa, varusteissa, kiinnityksissä ja laitteistoissa sekä muissa vastaavissa rakenteissa  
 havaituista vaurioista tai vioista tulee venepalveluiden käyttäjän välittömästi tehdä ilmoitus  
 Tampereen pursiseura ry:n satamakapteenille.

13 Vahingonkorvaus

Venepalveluiden käyttäjä on velvollinen korvaamaan Tampereen pursiseura ry:lle tai kolmannelle  
 aiheuttamansa vahingon.



14 Luvattomalle paikalle kiinnitetyt ja hylätyt veneet

Luvattomalle paikalle, Tampereen pursiseura ry:n maa- tai vesialueille jätetyt veneet ja muut tavarat poistetaan,  
 ja ne voidaan varastoida Tampereen pursiseura ry:n venepalveluiden käyttäjän ja veneenomistajan  
 kustannuksella ja vastuulla. 

Veneille tehdään ennen siirtoa katselmus, jossa todetaan veneen kunto. Katselmuksesta laaditaan pöytäkirja.  
 Talteen otetut veneet ja tavarat voi venepalveluiden käyttäjä tai omistaja lunastaa maksamalla  
 Tampereen pursiseura ry:lle kulloinkin voimassa olevan päätöksen mukaiset siirto- ja varastointikulut.  
 Mikäli lunastaminen ei tapahdu viimeistään vuoden kuluttua talteen otosta, talteen otettu vene ja muut tavarat  
 siirtyvät Tampereen pursiseura ry:n omistukseen.

15 Venesatamassa väärälle venepaikalle kiinnitetyn veneen siirto

Mikäli vene on kiinnitetty venesatamassa muualle, kuin venepalvelusopimuksen mukaiselle Tampereen pursiseura ry:n  
 satamakapteenin osoittamalle venepaikalle, on Tampereen pursiseura ry:llä oikeus siirtää vene välittömästi sekä  
 periä siirrosta aiheutuneet kustannukset vuokralaiselta.

16 Venepalvelusopimuksen irtisanominen, muuttaminen ja purkaminen

Venepalveluiden käyttäjä voi kirjallisesti irtisanoa sopimuksen koska hyvänsä. Irtisanomisilmoitus toimitetaan  
 satamakapteenille. Jo maksettuja maksuja ei palauteta, jos irtisanominen tapahtuu kunkin kalenterivuoden  
 toukokuun viimeisen päivän (31.5.) jälkeen.

Tampereen pursiseura ry voi katsoa vuokrasopimuksen venepalveluiden käyttäjän puolelta irtisanotuksi,  
 mikäli sopimuksen mukaisia maksuja ei ole maksettu eräpäivään mennessä. 

Venepalvelusopimukseen liitettyjä palveluita voidaan muuttaa, mutta mikäli palvelua muutetaan takautuvasti  
 kyseistä palvelua koskevan eräpäivän jälkeen, peritään tästä hallituksen määräämä toimistomaksu 50 €.

Mikäli venepalveluiden käyttäjä rikkoo tai laiminlyö näissä sopimusehdoissa mainitut velvollisuutensa tai  
 velvoitteensa voi Tampereen pursiseura ry purkaa sopimuksen.

Venepalvelusopimuksen käyttäjää ja hänen venettään koskevien väärien ja virheellisten tietojen antamisesta tai  
 muusta sopimuksen vastaisesta toiminnasta seuraa venepalvelusopimuksen purkaminen ja hankittujen palveluiden  
 menetys. Tällaisessa tapauksessa ei jo maksettua palvelumaksua palauteta takaisin.

17 Nosturien käyttö

Mastonosturi on tarkoitettu vain Tampereen pursiseura ry:n jäsenten käyttöön mastojen pystyttämistä ja  
 kaatamista varten. Mastonosturiin kiivettäessä on käytettävä turvavaljaita. 

Varsinainen nosturi on tarkoitettu vain Tampereen pursiseura ry:n jäsenistön käyttöön veneiden huoltonostoihin  
 ja veneiden laskemiseen ja nostamiseen trailerilta veteen tai vedestä trailerille. Venettä ei saa jättää haittaamaan  
 nosturin käyttöä.

Poikkeuksellisesti molempia nostureita voidaan käyttää myös kaikkiin Näsijärvellä pidettäviin purjehduskilpailuihin  
 liittyvissä nostoissa ja laskuissa. Satamakapteeni voi antaa harkintansa mukaan kertaluonteisen luvan nosturien  
 käyttöön muissakin tapauksissa. Trailerien pysäköinnistä seuran alueelle on kuitenkin sovittava erikseen  
 satamakapteenin kanssa.

18 Muuta

Venepalvelusopimukseen sovelletaan Suomen lakia ja sopimusta koskevat erimielisyydet ratkaistaan Pirkanmaan  
 käräjäoikeudessa, mikäli jompikumpi sopijapuolista niin vaatii.

Venepalveluiden käyttäjän on osallistuttava veneiden nostoon ja laskuun, pukkitalkoisiin ja purjehduskaudella  
 tapahtuvaan venesataman vartiointiin tai hankittava niihin edustajansa.

Tampereen pursiseura ry;n hallitus määrää veneiden nosto- ja laskupäivät, pukkitalkoopäivät ja vartiovuorot.  
 Nämä velvoittavat kaikkia venepalvelusopimuksen tehneitä. Satamakapteeni hoitaa käytännön järjestelyt.

Tampereen pursiseura ry ei takaa talvisäilytyspaikkaa siinä tapauksessa, että venettä ei nosteta yhteisnoston  
 yhteydessä seuran hallituksen määräämänä ajankohtana.

Jos veneen omistaja ei laske venettään yhteislaskun yhteydessä, on Tampereen pursiseura ry:llä oikeus siirtää vene  
 katsomaansa paikkaan omistajan kustannuksella. 

Tampereen pursiseura ry ei ole velvollinen järjestämään yksittäisiä veneen nostoja tai laskuja.  
 Veneet nostetaan ja lasketaan yhteisnostoina ja - laskuina hallituksen määräämänä ajankohtana.

Vahvistanut Tampereen pursiseura ry:n hallitus 13.3.2017.


