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Pöytäkirja Helveneen kokouksesta 6.2.2023

Paikka ja aika: TEAMS-kokous alkaen kello 17.30-

Paikalla:
Matti Piispanen HMVK (pj)
Markku Heiman PVK
Jan Hörhammer NJK
Tapani Koskela HSS, (1 – 6 asiakohdat)
Antti Tamminen HVK
Sakari Valo VRVK

1. HELVENEen puheenjohtaja avasi kokouksen 17.30.

2. HELVENE kokouksen järjestäytyminen
Päätettiin, että puheenjohtaja laatii kokouksesta pöytäkirjan.

3. Kokouksen työjärjestysluonnos oli lähetty aiemmin sähköisesti (liite 1).
Hyväksyttiin työjärjestys.

4. Informaatio  Helveneen  tapaamisesta  kaupungin  kaupunkiympäristötoimialan 
toimialajohtajan Ville Lehmuskallion kanssa 20.1.2023

 Todettiin,   että ennen tapaamista oli lähetetty käsiteltäviä asioita koskeva ennakkoinfo.
 Tapaamisessa:  

- Veneiden talvipaikkatarvetta on käsitelty ja ratkaisuvaihtoehtoja esitetty 
nk. Pajusen työryhmän selvityksessä vuodelta 2016. Työryhmän 
esityksistä oli pyydetty kaupungin silloisten hallintokuntien kirjalliset 
lausunnot, jotka sisällytettiin mietintöön. Lisäksi asia käsiteltiin ”kiitoksin” 
silloisessa Liikuntalautakunnassa. Selvityksen sisältämät 
ratkaisuvaihtoehdot ovat edelleen ajantasaiset ja kysymys on nyt niiden 
toimeenpanosta.

- Helsingin kaupungin ostama alue Porvoon Tolkkisissa   mahdollistaisi noin 
1.000 veneen talvipaikat. Sovittiin, että kaupunkiympäristötoimiala on 
yhteydessä Porvoon kaavoitusviranomaisiin asioiden edistämiseksi.

- Vapautunut Malmin lentokenttäalueen   käyttäminen veneiden 
talvipaikoiksi. Todettiin, että suunnittelussa alueelle sijoitettaisiin 
ainoastaan liikuteltavia nk. traileriveneitä. Herätettiin kysymys, miksi nk. 
pukkiveneet eivät kuulu suunnittelun piiriin. Sovittiin, että Helvene on 
yhteydessä projektinjohtaja Kimmo Kuismaan.

- Risteilyalusten laiturialue Hernesaaressa.   Todettiin, että alue on 
kaavoitettu siten, että se mahdollistaa veneiden talvipaikkana käytön 
edellytyksin, että asiasta sovitaan sataman kanssa. Sovittiin, että 
kaupunkiympäristötoimiala keskustelee kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan 
kanssa, jotta koordinoidaan sopivalla tavalla asian käsittely Helsingin 
sataman kanssa.

- Vuosaareen jo kaavoitettu alue,   joka soveltuu myös veneiden 
talvipaikoiksi. Todettiin, että alueelta on löytynyt lahokaviosammalta, joka 
on keskeyttänyt alueen suunnittelutyön. Sovittiin, että Helvene on tämän 



tapaamisen perusteella asiassa yhteydessä tiimipäällikkö Tuukka 
Linnakseen, puh. 09 31037308, tuukka.linnas@hel.fi. 

- Kulttuuri ja vapaa-ajan toimialan hallinnoima alue Vuosaaressa  , jolla 
nykyisin on Staran vuokratoimintaa ja jolle on suunniteltu aikanaan 
rakennettavaksi liikuntahalli. Todettiin, että alueen kaava mahdollistaa 
veneiden talvipaikkakäytön. Lisäksi alueen pohjarakenne ei edellytä 
lisärakentamista. Sovittiin, että kaupunkiympäristötoimiala on yhteydessä 
kulttuuri ja vapaa-ajan toimialaan.

 Päätettiin, että tämän asiakohdan yhteydessä käsitellään myös Helveneen 
tapaaminen apulaispormestari Paavo Arhinmäen kanssa 10.11.2022.

 Tapaamisessa:   

- Käytiin läpi nk. Pajusen työryhmän selvitystä ja siinä olevia 
ratkaisuvaihtoehtoja. 

- Asuinrakentaminen on tärkeä kasvavalle kaupingille, joka vaatii 
rakennusmaata, jota on rajallisesti.

- Merellinen Helsinki on kaupungille tärkeä.
- Vuosaaren (Staran nykyalue) varattu urheiluhallille ensi sijaiseti, ei 

talvisäilytykseen.
- Käsiteltiin kaupungin organisaatiota ja veneilyä ja venekerhojen asioiden 

hoitamista siinä.

 Keskustelun jälkeen molemmat asiat merkittiin kuulluiksi.

5. Nk. Neljänviitankivi

 Helveneen esitys kaupungin kaupunkiympäristötoimialalle ja kulttuuri ja vapaa-ajan 
toimialalle oli lähetetty jäsenille etukäteen.

 Asiaa oli alustavasti käsitelty ulkoilupalvelupäällikkö Stefan Fröbergin ja Merelliset 
palveluyksikön päällikkö Ari Maunulan tapaamisessa 3.2.2023.

 Tapani Koskela lähetti ennen kokousta eräitä kielenhuollollisia muutoksia tekstiin.

 Keskustelun  jälkeen  käsitelty  asiakirja  päätettiin  lähettää  kaupungin 
kaupunkiympäristötoimialalle ja kulttuuri ja vapaa-ajan toimialalle.

6. Venekerhojen ja kaupungin välisten vuokrasopimusten kehittäminen

 Vuokrasopimusten tarkistamistarvetta on Helveneessä käsitelty jo pari vuotta. 
 Helvene  on  laatinut  viime  vuonna  muistion,  johon  on  sisällytetty  venekerhojen 

esittämiä  tekstimuutosesityksiä.  Tämä  muistio  on  myös  lähetetty  vuonna  2022 
ulkoilupalvelupäällikkö Stefan Fröbergille ja Merelliset palveluyksikön päällikkö Ari 
Maunulalle ennen tuolloin pidettyä tapaamista.

 Helvene  käsitteli  uudessa  tapaamisessa  3.2.2023  ulkoilupalvelupäällikkö  Stefan 
Fröbergin ja Merelliset palveluyksikön päällikkö Ari Maunulan kanssa em. muistiota. 
Tapaamisen  pohjalta  on  nyt  laadittu  ko.  materiaalista  muistio,  jossa  on  mainittu 
tapaamisessa  esiintuodut  näkökohdat.  Tämä  muistio  lähetettiin  etukäteen 
sähköpostitse Helveneen jäsenille.
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 Keskustelussa  pidettiin  tärkeimpinä  muutostarpeita  sisältävinä  asioina 
vuokrasopimusten pituutta ja maksujen ilmoittamisajankohtaa kerhoille.

 Keskustelun jälkeen  päätettiin kokouksessa käsitelty asiakirja kokouksessa 
käsiteltyine  kommentteineen  lähettää  ulkoilupalvelupäällikkö  Stefan 
Fröbergille  ja  Merelliset  palveluyksikön  päällikkö  Ari  Maunulalle  ja  pyytää 
asiassa uusi neuvottelu.

7. Helveneen jäsenen esitys siitä, että Helvene keräisi informaation helsinkiläisten 
venekerhojen perimistä maksuista ja niiden suuruuksista

 Keskustelun jälkeen päätettiin, ettei Helvene ryhdy tällaiseen 
selvitystyöhön.

8. Helveneen  yhdessä  yhden  tai  kahden  venekerhon  kanssa  järjestämä 
informaatiotilaisuus Helsingin kaupungin virkamiehille ja luottamusmiehille

 Keskustelun jälkeen päätettiin, että asia otetaan esille seuraavassa Helveneen 
ja ulkoilupalvelupäällikkö Stefan Fröbergille ja Merelliset palveluyksikön 
päällikkö Ari Maunulan tapaamisessa ja siinä mm. keskustellaan tällaisen 
infotapaamisen käytännön järjestämiseen liittyvistä asioista.

9. Eduskuntavaalit  2023  ja  veneilyä  koskevien  asioiden  mukaan  ottaminen 
vaalikeskusteluissa

 Päätettiin,  ettei  asiaa  käsitellä  nyt  kokouksessa,  koska  Helveneellä  ei  ole 
mahdollisuuksia asioihin vaikuttaa.

10. Helveneen mahdolliset kysymykset venekerhoille 2023

 Veneiden talvipaikkasuunnittelussa on jatkuvasti noussut esiin kysymys siitä, kuinka 
paljon on nk. traileriveneitä venekerhoissa. Tällainen kysely toteutettiin vuonna 2020 
yhteensä  seitsemälle  (7)  venekerholle  ja  lopputulos  tuolloin  oli  yhteensä  50  + 
trailerivenettä venekerhojen talvipaikoilla.

 Keskustelun  jälkeen   päätettiin  toteuttaa  ko.  kysely  ennen  veneilykauden 
alkua. 

11. Muut asiat

11.1. Vartiosaari

- Kuultiin tilannekatsaus alueen suunnitelutilanteesta.
- Keskustelun jälkeen asia merkittiin tiedoksi.

11.2.  Skatanniementien  veneiden  talvipaikkasuunnittelun  keskeyttäminen 
alueella esiintyvän lahokaviosammalen takia.



- Todettiin  ,  että  uuteen  Helsingin  kaupunkistrategiaan  on  sijoitettu  merkintä, 
”Uudelleenarvioidaan Stansvikinkallion asemakaava  metsäluonnon arvojen näkökulmasta 
samassa yhteydessä Kruunuvuoren asemakaavan kumottujen osien kanssa.”

- Todettiin,   että Helvene on lähettänyt sähköpostitse kaupunkiympäristötoimialan  
Tomas Palmgrenille (projektinjohtaja, maisema-arkkitehti MARK) pyynnön saada virallinen 
päätös siitä, miten on päätetty alueen jatkosuunnittelun keskeyttämisestä. 

- Keskustelun jälkeen asia merkittiin tiedoksi.

12. Kokous päättyi  klo 19.51 .

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Matti Piispanen

Puheenjohtaja
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