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Hyvä Helsinkiläinen veneseura,
Seuraavassa kaavoitusasiaa jota veneseura tulisi seurata. Kirjeen lopussa tietoa
talvisäilytystyöryhmän raportista joka on virallisesti julkaistu marraskuun puolivälissä.
Kaavoituksesta,
Venekerhojen tulee aktiivisesti seurata oman alueensa kaavoitushankkeita. Onko viime aikoina
selvitelty mitä kaavoitushankkeita on meneillä lähiseudulla. Olisi tärkeätä että venekerho tuntisi
hankkeet jotta niihin voisi oikea-aikaisesti vaikuttaa.
Helvene ehdottaa että venekerhot seuraavat kaavoitusta kolmella tavalla.
Ensiksi, tilataan Suunnitelmavahti-palvelu (kts alla) oman aluee osalta.
Toiseksi, käydään tapaamassa alueen vastaavaa suunnittelija.
Ja seurataan esimerkiksi Kaupunginsuunnittelu viraston kotisivuilta mitä yleensä
suunnitellaan.
Suunnitelmavahti-palvelu pitää ajan tasalla Helsingin kaupunkisuunnittelusta. Helsingin
kaupunkisuunnittelun seuraamiseen on avattu uusi palvelu – Suunnitelmavahti. Suunnitelmavahti
lähettää sähköpostiin ilmoituksen, kun kaavoja tai liikennesuunnitelmia tulee nähtäville. Mutta pitää
muistaa että Suunnitteluvahti on melko passiivinen tapa seurata asioita.
http://www.hel.fi/www/ksv/fi/julkaisut/suunnitelmavahti/
Ehdottomasti paras tapa on tavat oman alueen vastaavaa suunnittelijaa. Lyhyessäkin tapaamisessa
saa paljon hyödyllistä tietoa myös hankkeista jotka ovat aivan alkuvaiheessa. Tärkeätä on tietää
mitä naapuristossa tapahtuu ja kuinka se mahdollisesti vaikuttaa kerhon toimintaan ja
tulevaisuuteen.
http://www.hel.fi/www/ksv/fi/yhteystiedot-ja-palaute/suunnittelijat/suunnittelijat
Kaupunginsuunnittelu viraston kotisivuilta löytyy paljon kiinnostavaa seurattavaa. Kun KSV
kotisivuilla välillä käy kurkkaamassa niin saa paljon taustatietoa siihen keskusteluun jota käydään
SoMessa ja paikallislehdistössä.
http://www.hel.fi/www/ksv/fi
Kaavoituksen seurannan lisäksi venekerho voisi olla jollakin tavalla aktiivinen paikallisen
asukasyhdistyksen suhteen. Sieltä löytyy usein henkilöitä jotka ahkerasti seuraa mitä
lähiympäristössä tapahtuu. Asukasyhdistykseltä siis saa tietoa ja on myös hyvä vaikutuskanava
kun on tarpeen vaikuttaa.
Aihealueita jotka kiinnostavat veneilijöitä ja jotka voisi olla seurannassa:
Oman ja lähialueen kehitys hankkeet, kaavoitus
Talvitelakointi mahdollisuudet ja rajoitukset
Siltojen alituskorkeudet
Sisäväylästön kehitys hankkeet
Veneilyn palvelupisteiden hankkeet
Veneilevän Helsinkiläinen saa paljon tietoa Helsingin verkkosivuilta:
http://www.hel.fi/www/Helsinki/fi/kulttuuri-ja-vapaa-aika/ulkoilu/veneily/
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Helsinkiläisten Venekerhojen veneiden talvitelakointipaikat tulevaisuudessa
Helsingin alueen rantojen rakentaminen tehostuu ja venekerhojen talvitelakointiualueita otetaan
rakennuskäyttöön. Helsinkiläisten venekerhojen yhteenliittymä HELVENE on Helsingin Kaupungin
viranomaisten kanssa yhteistyössä laatinut toimenpideohjelman ja raportin ”Veneiden talvisäilytys
Helsingissä”. Raportissa hahmotellaan talvisäilytyksen kokonaisratkaisu kaikille Helsinkiläisille
venekerhoille ja veneilijöille. Raporti sisältää toimenpideehdotuksen jolla turvataan
talvisäilytyspaikkojen riittävä määrä Helsingissä. Raportti on julkaistu marraskuussa 2016.
Paparikopion voi noutaa Liikuntaviraston toimistolta Paavo Nurmen kuja 1, arkisin kello 9 - 16.
Talvisäilytys Helsingissä – raportti julkaistu
Oheinen linkki avaa raportin selaimessa:
http://www.hel.fi/static/public/hela/Liikuntalautakunta/Suomi/Esitys/2016/LIV_2016-1117_LILK_11_El/23A54E4B-D483-C074-95DB-5861B9300000/Liite.pdf
Voit myös ladata sen pdf –muodossa (30Mt) omalle koneelle <Lataa talvisäilytysraportti 2016>
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