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HELVENE on helsinkiläisten venekerhojen ja Helsingin kaupungin välinen yhteistoimintaelin. Helveneen
jäsenet valitaan vuosittain venekerhojen kommodorikokouksessa. Helvene on toiminut 1980-luvulta
lähtien.
Helsinkiläisiä veneilykerhoja on 77, joissa on 13500 venettä. Helsinkiläisiä veneilijöitä on kymmeniä
tuhansia. Veneily on ympärivuotinen harrastus.
Veneilijöiden huolenaiheet:
1. Vuoteen 2030 mennessä on ennakoitu, että 5000 veneiden talvitelakointipaikkaa poistuu. Jo
muutaman vuoden kuluessa paikkojen lukumäärä vähenee 1000-2000:lla.
Helsingin kaupunginjohtaja Jussi Pajusen asettama työryhmäesitti viisi ratkaisuvaihtoehtoa.
Työryhmän esityksistä saatiin pyydetyt lausunnot kaupungin hallintokunnilta. Vuoden 2018 alussa
Liikuntalautakunta hyväksyi selvityksen ratkaisuvaihtoehdot yksimielisesti.

 Esitetään, että asetettaisiin kaupungin virkamiehistä ja helsinkiläisten venekerhojen
(Helvene) edustajista muodostettu työryhmä, jonka tehtävänä on laatia toimenpideohjelmat
edellä mainitun selvityksen ratkaisuvaihtoehtojen toteuttamiseksi. Samalla luotaisiin
tehokas seurantajärjestelmä.
2. Helsingin kaupungin vuokrasopimuksia laaditaan lyhyiksi ajoiksi kerralla. Myös vuokran määrä
tulee venekerhojen tietoon vasta vuoden lopulla. Tämä vaarantaa venekerhojen strategisen
suunnittelun ja toiminnan. Esim. Verkkosaaren vuokrasopimukset ovat vuoden mittaisia ja
vuokrien korotus on viime vuosina ylittänyt reilusti yleisen kustannustason.

 Esitetään, että kaupungin ratkaisut olisivat pitkäjännitteisempiä ja paremmin
ennakoitavissa.
3. Kaupunginhallituksen maaliskuussa 2019 hyväksymässä Helsingin merellisessä strategiassa
todetaan, että ”Helsingin merellisyyden toteutuminen edellyttää ennen kaikkea parempaa
kaupungin sisäistä koordinaatiota ja merellisen toiminnan johtamista, merellisen resurssin
omistajuuden vahvistamista sekä yhteistyön parantamista saariston eri toimijoiden välillä.”
Kokonaisuuden suunnittelu on pirstoutunut. Tehtäväkenttä on hyvin laaja. Esim. laitureita on yli 18
km ja tuhansia veneitä on satamissa.

 Esitetään, että veneily nähtäisiin monitahoisena kokonaisuutena, joka edellyttää riittäviä
resursseja ja kiinteää yhteistoimintaa eri toimijoiden välillä sekä parannettaisiin
veneilijöiden ja kaupungin välistä yhteydenpitoa ja otettaisiin veneilijät mukaan jo
suunnittelutyössä.
4. ”Helsingin veneilyharrastajien palveluiden parantaminen, veneiden talvisäilytyspaikkojen
riittävyyden varmistaminen.” toteutetaan vuosina 2019-2022. Näin on todettu em. Helsingin
merellisessä strategiassa.

 Esitetään, että veneilijät otettaisiin kiinteästi mukaan strategian toimeenpanovaiheessa.
Laatinut Helvene työryhmä: Matti Piispanen – Helveneen puheenjohtaja, John Holmström – Kommodori/
Suomen Moottoriveneklubi, Sakari Salonen – Varakommodori/ Suomen Moottori-veneklubi ja Jan
Hörhammer – Varakommodori/ NJK

