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Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 21.01.2019 § 43

HEL 2018-006847 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto katsoo valtuutettu Emma Karin aloitteen loppuun 
käsitellyksi.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 21731

maria.nyfors(a)hel.fi
Minttu Perttula, projektipäällikkö, puhelin: 310 36171

minttu.perttula(a)hel.fi

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 27.11.2018 § 221

HEL 2018-006847 T 00 00 03

Lausunto

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta antoi asiasta seuraavan lausunnon:

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta pitää valtuustoaloitetta kannatettava-
na, mutta ei pidä tarkoituksenmukaisena, että kaupunki ryhtyisi itse jär-
jestämään kyseistä palvelua. Liikuntapalvelukokonaisuuden näkemyk-
sen mukaan, kaupungin tehtävä tässä asiassa olisi kaupungin strate-
gian mukaisesti toimia alustana ja mahdollistajana luomalla yrityksille 
mahdollisimman hyvät lähtökohdat järjestää kaupunkia elävöittävää toi-
mintaa.

Liikuntapalvelukokonaisuus selvittää yhdessä kaupunkiympäristön toi-
mialan kanssa mahdollisia maa-alueita, jotka voisivat soveltua vuokrat-
tavaksi tällaisen toiminnan harjoittamiseen, huomioiden alueen toimin-
nallisuus, turvallisuus, ympäristöasiat jne. Samalla selvitetään, miten 
kyseiset paikat voitaisiin kilpailuttaa mahdollisten yrittäjien kesken.
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Espoon kaupunkivenepalvelu toimii niin, että yksityinen yritys järjestää 
koko vuokraustoiminnan ja on omalla kustannuksellaan hankkinut tar-
joamaansa palveluun liittyvät soutuveneet. Espoon kaupunki on järjes-
tänyt ja vuokrannut maa-alueet yritykselle heidän toimintaansa varten.

Espoossa veneiden vuokrapaikat ovat poukamissa ja pienvenesata-
mien läheisyydessä. Helsingissä tulee huomioida Espoota huomatta-
vasti vilkkaampi vesiliikenne ja se, että Espoossa ei ole laivaliikennettä.

Aloitteessa yhtenä vaihtoehtona ehdotettu Töölönlahti soveltuu erin-
omaisesti soutuveneiden vuokrauspaikaksi huomioiden turvallisuus, ja 
lahdella on jo SUP-lauta-, kajakki-, soutuvene- ja kanoottivuokraustoi-
mintaa. Töölönlahden yrittäjien maa-alueiden vuokrauksesta vastaa 
kaupunkiympäristön toimiala.

Liikuntapalvelukokonaisuuteen ei ole tullut kyselyjä mistä voisi vuokrata 
soutuveneen kaupungin alueella. Liikuntapalvelukokonaisuudella on 
soutuveneiden vuokraustoimintaa Lähteelän ulkoilualueella ja Kaunis-
saaressa, joissa myös on henkilökuntaa jotka voivat huolehtia vuok-
raustoiminnasta ja siitä, että soutuveneet ovat vuokrattavassa ja turval-
lisessa kunnossa. Kuluttajaturvallisuuslain mukaan palvelun tarjoaja on 
aina vastuussa siitä, että tarjottu palvelu on kuluttajalle turvallinen. Tä-
mä tarkoittaa, että veneet ja niiden välineistö on aina tarkistettava ja 
huollettava kuntoon, ennen kun ne luovutetaan käyttäjälle. 

Helsingin kaupungin alueella liikuntapalvelukokonaisuudella ei ole eril-
listä soutuveneiden vuokraustoimintaa, eikä liikuntapalvelukokonaisuus 
ole erikseen resursoinut määrärahaa tällaisen palvelun toteuttamiselle. 
Liikuntapalvelukokonaisuus on vuokrannut useita maa-alueita hallinnoi-
miltaan alueiltaan yrityksille jotka harjoittavat mm. SUP-lauta-, kajakki- 
sekä kanoottivuokraustoimintaa ja toimii näin jo mahdollistajana monel-
le yritykselle.

Käsittely

27.11.2018 Ehdotuksen mukaan

Esityslistalle merkityn esittelijän Tarja Loikkasen ollessa poissa kokouk-
sesta asian esittelijänä toimi Petteri Huurre.

Esittelijä
vs. liikuntajohtaja
Petteri Huurre

Lisätiedot
Stefan Fröberg, ulkoilupalvelupäällikkö, puhelin: 310 87901

stefan.froberg(a)hel.fi


