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§ 138
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle 
valtuutettu Fatim Diarran ym. valtuustoaloitteesta koskien kesäajan 
palveluita ja virkistysmahdollisuuksia Rajasaaressa

HEL 2021-004203 T 00 00 03

Lausunto

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta antoi kaupunginhallitukselle asiasta 
seuraavan lausunnon:

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan näkemyksen mukaan kaupungin ei 
tule ryhtyä etsimään kilpailun avulla toimijoita Rajasaaren alueelle, 
koska alue on suurimmalta osin ympärivuotisessa käytössä. Lautakun-
nan näkemyksen mukaan suurten ihmismäärien ohjaaminen liikunta-
palveluiden hallinnoimalle veneiden talvisäilytysalueelle aiheuttaisi tur-
vallisuusriskejä.

Haasteita alueen kehittämiselle asettaa se, että venesatama-alueen si-
säistä liikennettä suunniteltaessa ei ole huomioitu jalankulun ja alueella 
ympärivuotisessa käytössä olevan luiskan sekä nostopaikan yhteenso-
vittamista.

Alueella sijaitsee veneiden vesillelaskuun ja nostoon osoitettuja ramp-
peja sekä läntisen veneilytiimin tukikohta, johon suuntautuu säännöllis-
tä raskasta liikennettä. Rajasaaressa ei ole erikseen rajattua jalkakäy-
tävää, mikä aiheuttaa turvallisuushaasteita. 

Veneiden talvisäilytysaika on vuosittain syyskuun puolesta välistä
seuraavan vuoden kesäkuun ensimmäiselle viikolle. Täten alueen
mahdollinen käyttöaika muuhun toimintaan jäisi suhteellisen lyhyeksi.

Kaupungin omana toimintana liikuntapalveluiden hallinnoimalla alueella 
toimii kaupunkiympäristön toimialan ympäristöpalveluiden tukikohta, lii-
kuntapalveluiden läntisen veneilytiimin tukikohta sekä niin sanotulla tal-
visäilytysalueella
telakointitarvikkeiden ja trailereiden kesäaikaista maksullista
säilytystä. 

Liikuntapalveluiden vuokralaisina alueella toimii myös koirakerho Sopu 
ry, Helsingin Vapaaehtoinen Palokunta ry, Merihaan veneseura sekä 
Helsingin Melontakeskus, jolle alueelta on vuokrattu pysäköintitilaa. 
Tapahtumatoiminnan tuominen alueelle edellyttäisi ainakin joidenkin 
vuokrasopimusten irtisanomista.
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Lausunto on valmisteltu yhteistyössä kaupunkiympäristön toimialan 
kanssa. 
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Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Lausuntoehdotus

Lausunto on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupunginkanslia on pyytänyt lausuntoa kulttuuri- ja vapaa-
aikalautakunnalta kaupunginhallitukselle valtuutettu Fatim Diarran ja 16 
muun valtuutetun valtuustoaloitteesta koskien kesäajan palveluita ja 
virkistysmahdollisuuksia Rajasaaressa  Aloite kokonaisuudessaan on 
liitteenä.

Valtuustoaloitteesta on pyydetty lausuntoa myös kaupunkiympäristö-
lautakunnalta.
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