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HELVENEEN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2018 JA 
ALKUVUODELTA 2019

Toiminnan painopistealueet: 

 Toimia helsinkiläisten venekerhojen yhteistoimintakanavana 
asioissa, jotka koskevat useita venekerhoja.

 Luoda suorat yhteistoimintasuhteet Helsingin kaupungin uuteen 
hallinto-organisaatioon.

 Vaikuttaminen näköpiirissä olevan veneiden 
talvisäilytysongelman ratkaisemiseen.

 Vakiinnuttaa Helveneen nettisivujen käyttö.

A. Kokoukset:  

Helvene:
1. 16.05.2018, Pj asunto
2. 27.11.2018, Pj asunto
3. 14.02.2019, Pj asunto
4. 25.04.2019, Pj asunto

Kommodorikokoukset
1. 23.05.2018, HSK
2. 08.05.2019, HVK

Heleveneen ja Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan vuosittainen 
yhteistoimintatilaisuus 12.12.2018 
o Ulkoilupalvelupäällikkö Stefan Fröberg, venesatamapäällikkö Ari Maunula.

B. Muut kokoukset ja tapaamiset  

Helveneen järjestämä venekerhon (NJK) toiminnan esittelytilaisuus 
25.5.2018, jossa aihepiirejä olivat:
- Perusteet
- Veneily harrastuksena ja liikuntamuotona
- Veneilyn ydintoiminnot
- Venekerhojen ja kaupungin yhteistoiminta merellisissä asioissa 

Helveneen edustajat, Piispanen ja Hörhammer sekä Petri Leppälä 
tapasivat Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan ulkoilupalvelupäällikkö 
Stefan Fröbergin ja venesatamapäällikkö Ari Maunulan 31.1.2019 
kokouksessa, jossa käsiteltiin seuraavia asiakokonaisuuksia:

- Talvisäilytysselvityksen jatkotoimet
- Helsingin merellinen strategia  
- Venekerhojen kaupungin vuokrasatamien laiturikysymys
- Kommodorikokous 2019
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Helveneen edustajat, Piispanen ja Sakari Salonen tapasivat 
apulaispormestari Nasima Razmyarin ja kaupunginsihteeri Leena 
Mickwitzin 17.4.2019 tilaisuudessa, jossa käsiteltiin:

- Veneiden talvisäilytysselvityksen jatkotoimenpiteitä 
- Aiemmat toimenpiteet
- Veneiden talvisäilytystilanteen nykyvaihe
- Esitys jatkotoimenpiteiksi

C. Lausunnot (vast):  

1. Nihdin  asemakaava  ja  asemakaavan  muutos  Helsingin  kaupungin 
asemakaavoituspalvelussa,  suunnitelma  havainnekuvasta,  Kalasatama, 
Nihti, 31.1.2018

2. Hernesaaren asemakaava ja asemakaavan muutos, 16.2.2018

- Viite: Saatekirje HEL 2017-013476 T 10 03 03 Hanke 1603_1. Osallistumis- 
ja arviointisuunnitelma 1337-00/18

- Asia: Hernesaaren asemakaava ja asemakaavan muutos
- Yhteyshenkilö: Jari Huhtaniemi, arkkitehti, puhelin: 310 37197, 

jari.huhtaniemi(at)hel.fi 
- Pääasiallinen sisältö: Hernesaareen suunnitellaan uutta asuin- ja satama-

aluetta.
- Tavoite: Mahdollistaa asumisen, työpaikkojen, puistoalueiden ja uimarannan 

lisäksi risteily- ja venesatama-alueiden sekä lumen vastaanottoalueen 
sijoittamisen alueelle.

3. Helveneen  tekstiluonnos  Helsingin  merelliseen  strategiaan, 
8.5.2018

- Keskeinen osa merellistä Helsinkiä ovat alueen yhteensä  77  venekerhoa ja 
niiden monipuolinen toiminta.  Venekerhot ovat rekisteröityjä yhdistyksiä, 
joilla on käytössään 72 kaupungin omistamaa venesatamaa. Venepaikkoja 
satamissa on yhteensä noin 13.000 kpl. Venekerhojen kaupungilta 
vuokraamissa satamissa on vajaat 8.500 ja kaupungin 
suoravuokrauspaikoilla noin 4.000 venettä. Trafin rekisterissä on Helsinkiin 
rekisteröityjä veneitä yli 15.000.

- Veneiden talvisäilytysalueita on hieman yli 40. Yhteensä näillä kaupungin 
omistamilla talvisäilytysalueilla on tilaa hieman yli 7.000 veneelle. Veneiden 
talvisäilytyspaikkojen määrä veneiden satamapaikkoihin verrattuna on siten 
vajaat 60 %:a. Yksityisiä veneiden talvisäilytysalueita on vain 
puolenkymmentä.

- Helsingin kaupungin strategioiden linjauksilla on ratkaisevan tärkeä merkitys 
venekerhojen toiminnalle. Viime vuosikymmenten aikainen kehitys on ollut 
varsin myönteistä. Venekerhojen toimintaedellytykset ovat varsin hyvässä 
kunnossa. Tämä on ollut kaupungin pitkäjännitteisen ja johdonmukaisen 
päätöksenteon ja toiminnan seurausta. 

- Helsingin kaupungin kehityksessä on korostunut tehokas maankäyttö meren 
rannoilla. Uusia veneiden satamapaikkoja  on kaavoitettu noin 2.100. 
Veneiden talvisäilytyspaikkoja on odotettavissa yhteensä noin 1300 eli vain 
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vajaa puolet venepaikkojen kasvun määrästä. Kun tässä kehityksessä 
otetaan huomioon se, että nykyisistä veneiden talvisäilytyspaikoista poistuu 
noin 3.150 paikkaa, veneiden talvisäilytyspaikkatilanne tulee olemaan 
jatkossa hyvin haastava.

- Helsingin kaupungin Liikuntavirasto laati yhdessä kaupungin ja 
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. Tarkoituksenmukaista on luoda pysyvä 
seurantajärjestelmä  selvityksen ratkaisuvaihtoehtojen toteuttamisesta.

- Helsinkiläisten venekerhojen säilyminen elinvoimaisina ja osana Helsingin 
kaupungin merellistä ilmettä edellyttää, että tasapaino veneiden 
satamapaikoissa ja veneiden talvisäilytysalueiden paikoissa on jatkossakin 
toimiva, edellä mainitussa hyväksytyssä selvityksessä mainittu 60 %:a. 
Tämä tavoite ei toteudu ilman erityisiä kaavoituksellisia, alueiden rinnakkais- 
ja vuoroittaiskäyttöä sekä nykyisten talvisäilytysalueiden käytön 
tehostamista.

- Merellinen Helsinki on myönteinen ilmaisu Helsingin kehityssuunnasta. 
Kokonaisuuteen kuuluu monia eri osa-alueita myös veneilyn kannalta. 
Esimerkkejä ovat muun muassa Helsingin palveluntarjoaminen Helsingissä 
vieraileville veneille (=Internet sivusto) sekä vierasvenesatamien ja 
rantautumismahdollisuuksien kehittäminen erityisesti Kauppatorin ja 
Hakaniementorin läheisyydessä.

- Perinteinen kiinteä ja avoin yhteistoiminta kaupungin viranomaisten ja 
venekerhojen välillä on paras tae siitä, että Helsingin merellisen tavoitteet 
voidaan toteuttaa.

D. Helveneen tapaamiset:  

1. Projektipäällikkö Minttu Perttula, Helsingin kaupunginkanslia, 
Kilpailukyky ja kansainväliset asiat  

- Helsingin merellinen strategia

2. Kehittämisasiantuntija Suvi Ervamaa, Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala, 
Ahti-hanke, https://docs.google.com/document/d/1-
Hr_yw5Mb_rgG4snmLp59SS3rWAh0Khwpou_ja0EkmI/edit?
usp=sharing

- 25.9.2018 osallistuminen venekerhojen ja veneilijöiden näkökannalta 
innovaatiorahastolle tehtyyn hakemukseen.

- 14.12.2018 tieto Helsingin kaupungin Innovaatiorahastolta ensi vuodeksi 
saadusta 205 760 euron rahoituksesta 

3. Projektipäällikkö Mia Martiini, Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala

- Aloittanut Ahti-hankkeen projektipäällikkönä ja käynnistänyt projektin. 

https://docs.google.com/document/d/1-Hr_yw5Mb_rgG4snmLp59SS3rWAh0Khwpou_ja0EkmI/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1-Hr_yw5Mb_rgG4snmLp59SS3rWAh0Khwpou_ja0EkmI/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1-Hr_yw5Mb_rgG4snmLp59SS3rWAh0Khwpou_ja0EkmI/edit?usp=sharing
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- Yrittäjien ja veneilijöiden toimintaa buustavan yritysekosysteemin kehittäminen 
on mielekästä eri sidosryhmille ja siihen on saatu erinomaista palautetta ja kiinnostusta 
ao. ryhmiltä.

- Ensimmäiset pilotit on tarkoitus saada valmiiksi tänä veneilysesonkina 2019.
-

Helsingissä 4.5.2019 Matti Piispanen
Helveneen puheenjohtaja


