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Helsingin veneseurojen neuvottelukunnan kokous

Aika 12.12.2016 klo 17.00 -18.30

Paikka Liikuntavirasto, Kisahalli liikuntalautakunnan kokoushuone 

Osallistujat 
Ari Maunula (pj) venesatamapäällikkö Liikuntavirasto/ merellinen osasto
Turo Saarinen osastopäällikkö Liikuntavirasto/ merellinen osasto
Tom Liljeström venesatamapäällikkö Liikuntavirasto/ merellinen osasto
Kristiina Kansikas sihteeri Liikuntavirasto/ merellinen osasto
Matti Piispanen Helvene
Kari Jokinen VL Helvene
Pauli Niska-Pudas YVK Helvene
Esa Törmä KoPu Helvene
Mika Matikka HMVK Helvene
Jan Hörhammer NJK Helvene

 
1. Kokouksen avaus 

Puheenjohtaja Ari Maunula avasi kokouksen. 

2.  Edellisen kokouksen muistio
Edellisen kokouksen muistio hyväksyttiin

3. johtamisjärjestelmän uudistus 
Liikunnanjohtaja Petteri Huurre esitteli tulevaa organisaatio uudistusta jossa 
liikuntavirasto sijoittuu kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan alle, käytiin lävitse myös 
liikunnan palvelukokonaisuuden organisoitumista. 
Muutoksen myötä asemakaavat tehdään jatkossa kaupunkitoimialalla ja 
uudisrakentaminen, investointi siirtyvät kaupunkitoimialalle.

4.  Alueiden vuokriin liittyvät talousasiat
Venesatamien ja säilytyksien vuokraan on tullut tänä vuonna hintakorotukset maa-
aluevuokrasopimuksien kohdalla joista on käyty kahdenkeskiset neuvottelut ennen 
hintojen voimaantuloa ja uuden sopimuksen allekirjoittamista. Vuokrankorotus 
johtuu siitä, että subventio laski rakennetun maa-alueen osalta 2006 70 %:sta 
50 %:iin joka näkyi venekerholaisiin vasta 2016. Korotus määräytyy rakennetun 
maa-alueen mukaan.

Lautakunta korotti laiturimaksuja ensivuodelle. Ensivuoden puolella vesialuevuokra 
sopimuksen tehneiden kerholaisten vuokra nousee. Hintoja on korotettu koska 
tämän vuoden tavoite on 350 000 euroa suurempi verrattuna viimevuoteen. 
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Sovittiin, että Liikuntavirasto lähettää korotuksista avaavan selvitys kirjeen 
venekerhoille.

5.  Talvitelakoinnin tulevaisuus
Veneiden talvisäilytys raportti on saatu painetuksi ja Matti Piispanen halusi kiittää 
Liikuntavirastoa panoksesta projektiin. Tämä on siitä tärkeä, että kerholaiset voivat 
valmistautua tuleviin mahdollisiin kaava muutoksiin. Kaupungin suunnitteluvirasto 
on jo tehnyt sisäistä selvitystä muutoksista. Meneillä olevan organisaatiomuutoksen
takia yhteistyöryhmän perustamista päätettiin odottaa muutoksen valmistumiseen 
asti.

6. Liikuntaviraston merelliset investointisuunnitelmat vuodelle 2017
Valitettavasti teknisestä yksiköstä kukaan ei päässyt paikalle. Ari ilmoitti, että 
investointimäärärahojen käyttösuunnitelman hyväksyntä valmistuu alkuvuodesta.

o Uudisrakentamiseen on varattu 1,4 milj. (Rajasaari, Vuosaaren satama, 
ulkoilusaaret)

o Perusparantamiseen on varattu 1,7 milj.

7. Muita asioita
Jussi Mäkinen siirtyi projektipäälliköksi tekniseen yksikköön. Tom Liljeström hoitaa 
idän ja lännen venesatamat loppuvuoteen asti. Tomin vastuu alue siirtyy lännen 
venesatamiin ja idän puolelle haetaan uutta henkilöä.
Keskustelua käytiin varkaustilanteista ja mitä niiden välttämiseksi voisi tehdä.
Isosaaren kaavoitustyö on etenemässä
Kaunissaareen on suunnitteilla asemakaava 
Tolkkisiin on suunnitteilla säilytysaluetta

7. seuraava kokous

19.4.2017 klo 14.00 

Jakelu työryhmän jäsenet
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