KAUPUNKISOUTUVENEET TERVASAAREN VENESATAMASSA
3 HLÖN SOUTUVENE
Tervasaareen on sijoitettu 2 kpl Silacraft | Meriläinen 460 -soutuveneitä. Veneet ovat
kaikkien kaupunkilaisten käytettävissä. Haminan kaupungin Aluepalvelut ylläpitää
veneitä ja Taverna Tervanaru hoitaa niiden luovuttamisen. Käyttäjä sitoutuu
käyttöehtoihin, jotka on esitetty alempana.

Yleiset varaus- ja käyttöehdot
1. Veneiden yleiset käyttöehdot
Käyttäjän henkilöllisyys todennetaan ja hänen on oltava täysi-ikäinen. Käyttäjä on
velvollinen huolehtimaan veneestä sekä noudattamaan vesillä ollessa huolellisuutta
ja varovaisuutta.
Käyttäjä sitoutuu noudattamaan vesiliikennettä koskevia sääntöjä ja määräyksiä.
Käyttäjä on vastuussa veneessä olevien turvallisuudesta ja pelastusliivien käytöstä
veneen päällikkönä (Vesiliikennelaki 6 §). Veneiden käyttäminen on kiellettyä
huumaavan aineen vaikutuksen alaisena. Vene voidaan luovuttaa enintään yhdeksi
päiväksi kerrallaan.
2. Vastuu veneestä ja varusteista käytön aikana
Varusteisiin kuuluu lukitusketju, airot ja äyskäri sekä pelastusliivit. Jos veneille
aiheutuneet vahingot ovat seurausta käyttäjän tuottamuksesta, törkeästä
huolimattomuudesta, veneiden käyttämisestä rikolliseen tarkoitukseen tai jos käyttäjä
on olennaisesti rikkonut näitä ehtoja, on käyttäjä velvollinen korvaamaan
aiheutuneen vahingon. Käyttäjä on myös vastuussa kolmannelle osapuolelle
aiheuttamastaan vahingosta.
3. Veneen käyttöönotto ja palauttaminen
Veneiden sijoituspaikka on Tervasaaressa vastakkaisella puolella Tervasaaren
vierasvenelaituria. Vene on palautettava sijoituspaikkaansa siistinä ja samassa
kunnossa kuin se oli käyttöönotettaessa. Avain on palautettava käyttäjän toimesta
Taverna Tervanaruun.
Vene ja sen varusteet tulee pitää lukittuna sijoituspaikallaan tai veneen jäädessä
ilman valvontaa. Ilmenneestä viasta tai vahingosta on ilmoitettava Taverna
Tervanaruun avaimen palautuksen yhteydessä. Varkaustapauksissa käyttäjän on
lisäksi tehtävä viipymättä ilmoitus poliisille.
VARUSTEET:
Lukitusketju lukkoineen, airot ja äyskäri ovat veneessä.
Aikuisten pelastusliivit ovat lukitussa varustelaatikossa. Laatikon avain luovutetaan
yhdessä veneen avaimen kanssa.
HUOM. Koska lasten turvallisuuteen tulee kiinnittää vesillä erityistä huomiota,

on erityisesti pelastusliivien oltava oikeanlaiset, turvalliset ja juuri kyseiselle lapselle
sopivat. Käyttäjän on huolehdittava, että lapsilla on asianmukaiset lasten pelastusliivit
käytettävissä.
AVAIMET:
Nouda avain Taverna Tervanarusta ja palauta samaan paikkaan sovittuna aikana.
Anna samassa yhteydessä oma nimesi ja puhelinnumerosi sekä varaudu
todistamaan henkilöllisyytesi - tiedot kirjataan Taverna Tervanarun “Ota yhteyttä”nettisivun kautta.
VARAAMINEN:
Veneitä ei varata ennalta ja veneet luovutetaan yksittäin.
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