Esitys:
Helsinkiläisten venekerhoja ja niiden toimintaa koskevat kirjaukset
Helsingin Merelliseen Strategiaan
Keskeinen osa merellistä Helsinkiä ovat alueen yhteensä 75 venekerhoa ja
niiden monipuolinen toiminta. Venekerhot ovat rekisteröityjä yhdistyksiä, joilla
on käytössään 72 kaupungin omistamaa venesatamaa. Venepaikkoja
satamissa on yhteensä vajaat 13.000 kpl. Venekerhojen kaupungilta
vuokraamissa satamissa on vajaat 8.500 ja kaupungin suoravuokrauspaikoilla
noin 4.000 venettä. Liikenteen Turvallisuusviraston Trafin rekisterissä on
Helsinkiin rekisteröityjä veneitä yli 15.000. Veneilyn harrastajia Helsingissä on
noin 50.000.
Veneiden talvisäilytysalueita on hieman yli 40. Yhteensä näillä kaupungin
omistamilla talvisäilytysalueilla on paikkoja hieman yli 7.000 veneelle.
Yksityisiä veneiden talvisäilytysalueita on puolenkymmentä.
Helsingin
kaupunki
turvaa
jatkossakin
helsinkiläisten
venekerhojen
toiminnalliset edellytykset niin veneiden satamapaikoissa kuin talvipaikoissa
sekä näiden paikkojen infrastruktuurissa. On tärkeää, että nykyisessä yleisessä
kaupallisten toimintojen laajenemiskehityksessä jatkossa säilytetään koko
veneilyn
perustekijän,
venekerhon
toiminnallinen
ominaispiirre,
yhdistystoiminta. Venekerhojen toiminta perustuu kulurakenteelle, joka
kaupallisten yritysten on mahdotonta saavuttaa. Yritystoiminnan kasvun kautta
veneilyn kustannukset kasvaisivat voimakkaasti, mikä puolestaan heikentäisi
veneilyn laaja-alaista harrastajarakennetta voimakkaasti.
Selvitetään mahdollisuudet kehittää kaupungin vuokraustoiminnan sisältöjä
erityisesti sen suhteen, mistä toiminnoista kaupunki vastaa ja mistä
venekerhot.
Helsingin kaupungin kehityksessä on korostunut tehokas maankäyttö meren
rannoilla. Uusia veneiden satamapaikkoja on kaavoitettu uusien asuinalueiden
yhteyteen noin 2.100. Uusia veneiden talvipaikkoja on odotettavissa yhteensä
noin 1.300. Kokonaisuuden kannalta on otettava huomioon se, että nykyisistä
veneiden talvipaikoista poistuu tehtyjen suunnitelmien mukaisesti noin 3.150
paikkaa.
Vuonna 2016 Helsingin kaupungin Liikuntavirasto laati yhdessä helsinkiläisten
venekerhojen yhteistoimintaelimen, Helveneen, kanssa selvityksen Veneiden
talvisäilytys Helsingissä, Sarja B/53/Liikuntaviraston julkaisusarja. Selvitys ja
siihen
sisältyvät
ratkaisuvaihtoehdot
talvisäilytyspaikkatilanteen
kehittämisessä
käsiteltiin
ja
hyväksyttiin
vuoden
2017
alussa
Liikuntalautakunnassa.

Helsinkiläisten venekerhojen säilyminen elinvoimaisina edellyttää, että
tasapaino veneiden satamapaikoissa ja talvipaikoissa on jatkossa toimiva,
edellä mainitussa selvityksessä mainittu 60 %:a. Kaupunki pyrkii toteuttamaan
veneiden talvipaikkaselvitykseen sisältyviä ratkaisuvaihtoehtoja, joita ovat
kaavoitukselliset ratkaisut sekä alueiden rinnakkais- ja vuoroittaiskäyttö kuin
myös nykyisten talvisäilytysalueiden käytön tehostaminen.
Veneily ja venekerhojen toiminta on toiminto, joka liittyy monien kaupungin
organisaatioiden
toimialaan.
Tämä
asettaa
yhteistoiminnallisia
erityisvaatimuksia. Veneilyyn liittyvillä asioilla ei kaupungin organisaatiossa ole
”omaa kotia”. Kaupunki jatkaa perinteistä kiinteää ja avointa yhteistoiminta
kaupungin viranomaisten ja venekerhojen välillä hyödyntäen Helvenetoimikuntaa. Venekerhot yhdistysmuotoisina tarvitsevat tiedot omaan
toimintaansa vaikuttavista kaupungin linjauksista niin ajoissa, että niiden omat
päätöksentekojärjestelmät kykenevät asioihin reagoimaan riittävän ajoissa.
Tämä
koskee
erityisesti
sekä
satamien
että
talvipaikkojen
maanvuokrasopimuksia ja niiden maksuperusteita sekä kaupungin järjestämiä
muita palveluja ja rakenteita kuten esimerkiksi laitureita.
Venekerhoilla on kapasiteettia veneiden satamapaikoissa osallistua Helsinkiin
saapuvien vierasveneiden tilapäiseen sijoittamiseen. Kaupungin hallitsemat
veneiden satamapaikat ovat varsin rajalliset. Kaupunki selvittää, voitaisiinko
luoda
Helsingin
vierasveneilijöiden
käyttöön
keskitetyt
tekniset
tietojärjestelmät eri venekerhoissa olevista kulloinkin vapaista paikoista. Tämä
venepaikkojen saatavuutta helpottava ja parantava kehitys edistäisi
merkittävällä tavalla Helsingin merellistä imagoa vierailukohteena.
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