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Muistio

HELVENEEN kokous 28.3.2022 klo 18.00- TEAMS-yhteydellä
1. Avaus
Helveneen puheenjohtaja Matti Piispanen avasi kokouksen.
2. Sihteerin valinta
Matti Piispanen laatii kokousmuistion.
3. Kokoukseen osallistujat, liite 1.
4. Työjärjestyksen hyväksyminen
Työjärjestysluonnos oli lähetetty aiemmin sähköpostitse, liite 2.
Hyväksyttiin työjärjestys.
5. Edellisessä Helveneen kokouksessa tehtyjen selvitystöiden nykytilanne:
5.1.Vuosaaren Skatanniementien veneiden talvisäilytyksen mahdollistavan kaavoitetun
alueen nykytilanne
Todettiin, että ennen kokousta oli jäsenille lähetetty luonnos, liite 3,
kaupunkiympäristön toimialalle lähetettävästä Helveneen kirjeestä koskien
Skatanniementien asemakaavoitetun alueen ohjausryhmän tekemää päätöstä
keskeyttää hanke.
Todettiin, että Helsingin kaupungin alueella on äärimmäisen vähän sellaisia
asemakaavoitettuja alueita, joille on kaavan mukaan mahdollista rakentaa veneiden
talvipaikkoja. Alueen ohjausryhmä on kuitenkin tehnyt päätöksen keskeyttää
talvipaikkojen rakentamissuunnittelu ja toteaa, että kaupunki etsii muualta tarvittavat
paikat.
Päätettiin, että kokouksessa käsitelty luonnos lähetetään kaupunkiympäristön
toimialle.
5.2.Porvoon Tolkkisten alueen suunnittelu veneiden talvisäilytysalueeksi
Todettiin, että saadun tiedon mukaan Porvoolla olisi mahdollista saada alueen
kaavasuunnittelu valmiiksi vielä kuluvan vuoden aikana. Helvene on keskusteluissa
Porvoon apulais-kaupunginjohtajan Fredrick von Schoultzin (mm. maapolitiikka ja
kaupunkisuunnittelu) kanssa saanut tietää, ettei Helsingin kaupunki ole ollut kaavaasiassa aktiivinen olemalla yhteydessä Porvoon kaupunkiin.
Asia merkittiin tässä vaiheessa tiedoksi.
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5.3.Kruunusillan rakentamisen vaikutusalue
Todettiin, että asiaa käsittelevä Helveneen työryhmä on laatinut muistion, jossa
esitetään väylän vaikutuspiirissä olevien venekerhojen tarpeet nykyisen
väyläsuunnitelman muuttamiseksi.
Todettiin, että sillan rakentajapuoli on kutsunut koolle 30.3.2022 klo 17-19 kokouksen,
johon osallistuvat sekä rakentajien että venekerhojen edustajat. Kokousta varten
Terkko on lähettänyt 16.3.2022 asialistan kokouksessa käsiteltäväksi.
Asia merkittiin tässä vaiheessa tiedoksi.
5.4.Risteilyalusten laiturin käyttö veneiden talvisäilytysalueena.
Todettiin, ettei Helveneen, kulttuuri- ja vapaa-ajan toimialan sekä Helsingin sataman
välistä neuvottelua ole vielä toteutettu.
Päätettiin, että Helveneen Jan Hörhammer on yhteydessä Stefan Fröbergiin ja Ari
Maunulaan ja pyrkii saamaan aikaan asiaa koskevan neuvottelun.
6. Helveneen asettamien työryhmien työskentelyn nykyvaihe
6.1.Helsinkiläisten venekerhojen toiminnan informaatiokeinot
Todettiin, että Helveneen jäsenille oli ennen kokousta lähetetty sähköpostitse luonnos
lyhyestä helsinkiläistä veneilyä ja venekerhoja koskevasta tiedotteesta, liite 4. Tomi
Henttinen oli laatinut Power Point-esityksen ensimmäiset kuvat pitäytyen em.
luonnostekstiin.
Päätettiin, että info-teksti lisättynä tekstillä, jossa korostetaan myös veneilyyn liittyvää
kulttuurin siirtämistä sukupolvelta toiselle, sijoitetaan Helveneen nettisivuille. Lisäksi
pyydettiin, että Helveneen jäsenet lähettävät Tomi Henttiselle veneilyaiheisia kuvia
käytettäväksi infomateriaalin kuvina.
6.2.Helsingin kaupungin vuokrasopimusten asiasisällön tarkistamistarpeet.
Todettiin, että Helveneen jäsenille oli ennen kokousta toimitettu Helsingin kaupungin
Liikuntalautakunnan vuonna 2016 laatima malli, (liite 5), venekerhojen kanssa
solmittavasta pitkäaikaisesta vuokrasopimuksesta. Lisäksi kokouksessa käsittelyä varten
oli lähetetty muistio, (liite 6), jossa em. sopimusmallin pohjalta oli nostettu esiin asioita,
joista Helvene haluaa käydä keskustelua Helsingin kulttuuri ja vapaa-ajan toimialan
kanssa.
Päätettiin, että Helvene hakee tapaamisajankohdan Helsingin kaupungin kulttuuri ja
vapaa-ajan toimialan (Fröberg ja Maunula) kanssa, jossa tapaamisessa käydään läpi
käsitellyssä muistiossa esille nostetut muutostarvetta edellyttävät asiat. Tavoitteena on,
että tilaisuus voidaan järjestää ennen Helveneen ja kaupungin kulttuuri ja vapaa-ajan
toimialan yhteistilaisuutta keväällä 2022, ks. jäljempänä kohta 9.
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6.3.Verkkosaaren veneiden talvipaikkakysymys.
Todettiin, että Tapani Koskela on ollut yhteydessä aluearkkitehti Janni Backbergiin
(22.3.2022). Kokouksessa tuotiin kaupungin puolelta esille, että Verkkosaaren alueella
säilyy veneiden talvipaikka-alue, ei kuitenkaan nykyisen suuruisena, vaan noin puolet
pienempänä (nk. pohjoinen kenttä poistuu). Alueen asemakaavasuunnittelu etenee.
Veneiden talvipaikka-alueelle ei olisi tarpeen rakentaa hyvinkin kallista 3 m:n
pengerrystä meriveden nousun varalta. Alueen maisemointisuunnittelu on käynnissä.
Keskustelussa ei tuotu esiin kulttuurivenekeskusasiaa. Näyttäisi todennäköiseltä, ettei
noin viiteen vuoteen tule muutoksia veneiden talvipaikkakäyttöön alueella.
Asia merkittiin tässä vaiheessa tiedoksi.
7. Helveneen talous 2022
Todettiin, että Helveneen jäsenille oli toimitettu lista, (liite 7), niistä helsinkiläisistä
venekerhoista, jotka olivat maksaneet Helveneen esittämän vapaaehtoisen 50 euron
maksun. yhteensä 33 venekerhoa oli maksun suorittanut, vuonna 2017 19. Todettiin,
että listaus oli tehty helmi- maaliskuun vaihteessa, joten siinä on tapahtunut tämän
jälkeen muutoksia.
Päätettiin, että odotetaan maali- ja huhtikuun vaihteen kirjaukset ja lähetetään tämän
jälkeen muistutuskirjeet.
8. Muut asiat.
8.1. Nopeus- ja aallokontekorajoitukset Helsingin alueella, kommodori Kai Kuusen, SPS.
Todettiin, että Helveneen jäsenille oli lähetetty muistio, (liite 8), vesiliikenteen
nopeusrajoituksista ja niiden muuttamisesta.
Päätettiin, että muistio lähetetään helsinkiläisille venekerhoille tiedoksi.
8.2. Romuveneitä koskeva sopimusluonnos.
Todettiin, ettei edellisessä kokouksessa hyväksyttyä muistiota ole vielä lähetetty
helsinkiläisille venekerhoille. Lähetetään viipymättä.
Asia merkittiin tässä vaiheessa tiedoksi.
8.3.

Kaupungin rakennetun maan vuokrasopimusten mahdollinen hinnannousu
Todettiin, että kokouksessamme 7.3.2022 kuulimme, että kaupungin venekerhojen
maanvuokrien subventointiprosentti alenee 50 %:sta 25 %:een.
Todettiin, että edellä oleva käsitys on saattanut syntyä siitä, että asian esittäjän
edustaman venekerhon vuokrasopimuksen uudistamisen yhteydessä
subventointiprosentti alennettiin nykyisen mallin mukaisesti 70 %.sta 50 %:iin.
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Todettiin, ettei mitään päätöstä alentamisesta edelleen 25%:iin ole tehty Helsingin
kaupungin kulttuuri ja vapaa-ajan toimialalta (Fröberg ja Maunula) saadun tiedon
mukaan.
Asia merkittiin tässä vaiheessa tiedoksi.
9. Seuraavat kokoukset
Todettiin, että Helveneen ja kaupungin kulttuuri ja vapaa-ajan toimialalle perinteinen
yhteistoimintatilaisuus pidetään 26.4.2022 klo 17.00- 16- NJK:n Koivusaaren
kerhorakennuksessa.

Päätettiin pitää Helveneen kokous 26.4.2022 klo 16.00-17.00 NJK:n Koivusaaren
kerhorakennuksessa.
Todettiin, että edellinen Helveneen kommodorikokous pidettiin joulukuussa 2021,
jossa kokouksessa Helveneelle annettiin monia toimeksiantoja. Nämä selvitykset ovat
parhaillaan käynnissä eivätkä näytä vielä valmistuvan kevään aikana. Päätettiin, että
Helveneen kommodorikokous pidetään heti kesän jälkeen syyskuussa erikseen
ilmoitettavana ajankohtana.
10. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.30.

8 liitettä.
Matti Piispanen

