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25 §
Liikuntapalvelukokonaisuuden venehuutokaupan järjestäminen 
21.5.2019 Verkkosaaressa

HEL 2019-005279 T 12 03 03

Vrt. Lilk 14.12.2010, 247 §

Päätös

Vs. liikuntajohtaja päätti, että ulkoilupalveluiden merelliset palvelut yk-
sikkö järjestää 21.5.2019 Verkkosaaressa pidettävän Alusliikennepal-
velulain 3 §:n tarkoitettujen Helsingin kaupungin venesatamissa nouda-
tettavien venesatamasääntöjen ja venepaikkavuokrasopimusehtojen 
mukaisesti luvattomalle paikalle kiinnitettyjen ja hylättyjen veneiden 
huutokaupan. Huutokaupasta saadut tuotot tuloutetaan liikuntapalvelu-
kokonaisuuden Muu merellinen toiminta yhteinen tilille 2923303999.

Samalla vs. liikuntajohtaja päätti, että lista huutokaupattavista veneistä 
toimitetaan Helsingin poliisilaitokselle ja huutokaupattavista veneistä 
lähetetään tiedote webbiin, Suomen Tietotoimistolle (STT), mainos in-
fotauluille ja sosiaaliseen mediaan.

Lisäksi vs. liikuntajohtaja totesi, että veneiden hinta-arviot perustuvat 
venealanyrityksen tekemään pohjahinta hinnoitteluun. 

Vielä vs. liikuntajohtaja totesi, että kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta on 
20.6.2017 päättänyt, että palvelukokonaisuuden johtaja voi luovuttaa ir-
tainta omaisuutta 5 001 eurosta enintään 15 000 euroon saakka.

Päätöksen perustelut

Helsingin kaupungin venesatamissa noudatettavat venesatamasäännöt 
koskevat kaikkia Helsingin kaupungin omistamia ja hallinnassa olevia 
venesatamia sekä veneiden talvisäilytysalueita. Venesatamasäännöt 
ovat voimassa koko venesatama- tai veneiden talvisäilytysalueeksi 
osoitetulla alueella.

Luvattomalle paikalle kaupungin maa- tai vesialueille jätetyt veneet, joi-
den tunnistetiedoista ei ole selvinnyt veneen rekisteröinti- tai omistus-
tiedot ja muut tavarat poistetaan ja ne voidaan varastoida Helsingin 
kaupungin toimesta vuokralaisen ja veneenomistajan kustannuksella ja 
vastuulla. Veneille tehdään ennen siirtoa katselmus, jossa todetaan 
veneen kunto. Katselmuksesta laaditaan pöytäkirja.

Talteen otetut veneet ja tavarat vuokralainen tai omistaja voi lunastaa 
maksamalla kulttuuri- ja vapaa-ajanlautakunnan kulloinkin voimassa 
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olevan päätöksen mukaiset siirto- ja varastointikulut. Mikäli veneitä tai 
tavaroita ei lunasteta kolmen kuukauden kuluessa talteenotosta, ne 
myydään julkisella huutokaupalla. Huutokauppatilaisuuksista kuulute-
taan erikseen. Talteenotosta ilmoitetaan välittömästi ja myynnistä hy-
vissä ajoin vuokralaiselle tai omistajalle heidän ilmoittamaansa tai muu-
toin tiedossa olevaan osoitteeseen.

Helsingin kaupungin venehuutokauppa järjestetään Verkkosaaressa 
tiistaina 21.5.2019 kello 11.00. Huutokaupattavat veneet sijaitsevat Ra-
jasaaressa sekä Verkkosaaressa. Halukkaat voivat tutustua veneisiin 
ennen huutokaupan alkua Rajasaaressa 21.5.2019 kello 9.00 - 9.30 ja 
Verkkosaaressa kello 10.00 - 11.00.

Lisätiedot
Ari Maunula, yksikön päällikkö, puhelin: 310 87809

ari.maunula(a)hel.fi
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