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YHTEISTYÖSOPIMUS  
Toukokuu 2020 
 

1. SOPIJAPUOLET 
Helsingin kaupunki 
PL 20, 00099 Helsingin kaupunki 
Yhteyshenkilö: 
Projektipäällikkö Minttu Perttula, +358401831552 
 
Skipperi 
Harmaja 10 Oy, 2789909-5 
Veneentekijäntie 16, 002110 
Yhteyshenkilö: Valter Kalland, +358504080921 
 
 

2. SOPIMUKSEN TARKOITUS JA TAVOITE 
 

Sopijapuolet päättävät tällä sopimuksella tehdä yhteistyötä kaupunkiveneiden saamiseksi 
Helsingin kaupungin alueelle, asukkaiden käyttöön kesällä 2020. 
 

3. SOPIMUKSEN SISÄLTÖ 
 
Helsingin kaupunki on sitoutunut kaupunkistrategiassa 2017–2021, Helsingin merellisessä 
strategiassa ja liikkumisohjelmassa edistämään asukkaiden liikkumista merellisillä alueilla ja 
toimimaan kumppanina palveluita tuottaville yrityksille, edesauttaen asukkaiden toivomia 
palveluita. Näiden tavoitteiden toteuttamiseksi sovitaan yhteistyöstä kaupunkiveneiden 
saamiseksi Helsingin kaupungin alueella asukkaiden käyttöön kesällä 2020. 
 
Kaupunkivenepalvelun tavoitteena on mahdollistaa uudentyyppinen liikkuminen ja merelliseen 
ympäristöön tutustuminen veneettömille kaupunkilaisille ja matkailijoille. 
 
Skipperi ja Helsingin kaupunki tekevät yhteistyöstä, joka mahdollistaa kaupunkiveneiden 
pilotoinnin Helsingin kaupungin alueella, erikseen sovittavissa kohteissa.  
 
Helsingin kaupunki osallistuu palvelun viestintään. Tästä sovitaan erikseen erillisellä 
sopimuksella. 
 
Skipperi vastaa: 

 Veneiden hankinnasta ja toimittamisesta kohteisiin (moottori- ja soutuveneet) 

 Palvelun varausjärjestelmästä 

 Asiakaspalvelusta 

 Markkinoinnista ja viestinnästä yhteistyössä Helsingin kaupungin kanssa 

 Moottorivenepisteiden operoinnista ja laituripaikoista  
 

Tämän yhteistyösopimuksen puitteissa Helsingin kaupunki osallistuu: 

 Keskusteluihin soutuvenepisteiden operaattoreiden kanssa (yhteistyössä Skipperin 

 kanssa) 

 Soutuveneiden talvisäilytyspaikkojen selvittämiseen (yhteistyössä Skipperin kanssa) 

 Helsingin kaupunki osallistuu palvelusta viestimiseen sekä esteettömyyden 
edistämiseen erikseen sovittavalla tavalla. 
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4. VOIMASSAOLO 
Tämä sopimus tulee voimaan allekirjoituksella ja päättyy ilman irtisanomista 31.12.2020. 
Kummallakin sopijapuolella on oikeus irtisanoa sopimus päättymään välittömästi, jos 
toinen sopijapuoli haetaan konkurssiin, joutuu yrityssaneeraukseen tai selvitystilaan 
tai sen muutoin voidaan katsoa olevan taloudellisesti epävakaassa tilassa. 
 

5. SOPIMUSKAPPALEET 
 

Tämä sopimus on laadittu kahtena saman sisältöisenä kappaleena, josta jää yksi 
kummallekin sopijapuolelle. 
 
Päivämäärä ja allekirjoitus, 
 
_______________________________ ______________________________________ 

Kristian Raij, Skipperi  Elinkeinojohtaja Marja-Leena Rinkineva, 
    Helsingin kaupunki  
 
 


