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§ 173
Muutos kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan hinnoitteluperiaatteisiin 
vuodelle 2021

HEL 2020-009165 T 02 05 00

Päätös

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päätti muuttaa venepaikkahinnoitte-
lun rakennetta, josta lautakunta päätti vuoden 2021 hinnoitteluperiaat-
teissa 8.9.2020, § 123. Muutettu hinnoittelurakenne on päätöksen liit-
teenä.

Esittelijä
hallintojohtaja
Kirsti Laine-Hendolin

Lisätiedot
Johanna Simpanen, johtava laskenta-asiantuntija, puhelin: 310 87754

johanna.simpanen(a)hel.fi
Ari Maunula, yksikön päällikkö, puhelin: 310 87809

ari.maunula(a)hel.fi

Liitteet

1 Venepaikat ja talvisailytys kokoluokat 2021

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päättää kulttuurin ja vapaa-ajan toi-
mialan osalta perusteet ja rajat, joiden mukaan toimialan viranhaltijat ja 
työntekijät päättävät hinnoista, maksuista, vuokrista ja korvauksista. 
Lautakunta päätti vuoden 2021 periaatteista 8.9.2020, § 123.

Hinnoitteluperiaatteissa päätettiin uusi venepaikkahinnoittelun rakenne, 
johon on myöhemmän valmistelun perusteella tarve tehdä vielä joitakin 
muutoksia. Lautakunnan päätöksessä hinnoittelua yksinkertaistettiin ja 
yhtenäistettiin, mikä tarkoittaa, että useampia, aiempia veneiden koko-
luokkia yhdistettiin yhdeksi hintakategoriaksi. Rakenteellinen hinnoitte-
lumuutos koskettaa väistämättä aina eri tavalla eri kokoisten veneiden 
omistajia. Tällä oikaisupäätöksellä pyritään parantamaan veneiden 
omistajien tasapuolista kohtelua.
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Veneiden talvisäilytyspaikkoihin (ruudutetut paikat) nyt esitettävä muu-
tos on tarpeellinen sen vuoksi ettei kokoluokkiin hinnoitteluperiaatteissa 
tehty muutos ole mahdollinen käytännön kannalta. 

Venepaikkahinnoittelussa noudatetaan 1.1.2021 seuraavia veneen le-
veyteen perustuvia kategorioita: 2 m, 2,1–2,75 m, 2,76–3 m, 3,1–4 m, 
4,1–4,5 m, 4,51–5 m, 5,1 m–. Kokoluokat vähenevät 11 luokasta seit-
semään luokkaan.

Talvisäilytyspaikkojen ruudutettujen paikkojen hinnoittelurakenne pa-
lautetaan ennalleen. Kokoluokat määräytyvät veneen leveyden ja pi-
tuuden mukaan. Kokoluokat ovat jatkossakin 2,4 m x 6 m, 2,5 m x 6 m, 
3 m x 8 m, 3 m x 10 m, 3,5 m x 10 m, 3,5 m x 12 m, 4 m x 12 m, 4,5 m 
x 12 m. Kokoluokkia on kahdeksan.

Veneiden talvisäilytyspaikkojen hinnoittelu tulee voimaan 1.9.2021 ja 
koskee siis ensimmäisen kerran talvikauden 2021–2022 hinnoittelua.

Muutettu hinnoittelurakenne on tämän päätöksen liitteenä.

Esittelijä
hallintojohtaja
Kirsti Laine-Hendolin

Lisätiedot
Johanna Simpanen, johtava laskenta-asiantuntija, puhelin: 310 87754

johanna.simpanen(a)hel.fi
Ari Maunula, yksikön päällikkö, puhelin: 310 87809
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Liitteet

1 Venepaikat ja talvisailytys kokoluokat 2021

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

Päätöshistoria

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 08.09.2020 § 123


