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Paakaupunkiseudulla veneiden maara kasvaa voimakkaasti. Nykyiset talyisailytysalueet ovat jo kayneet 
riittamiittomiksi. Jatkuvasti lisaantyva kysynta ja toisaalta kaupungin halu osoittaa ranta-alueita muihin 
bytto-tarkoituksiin ovat johtaneet kestamiittomaan tilanteeseen, johon on loydettava pitavia ratkaisuja. 

Vator Oy on perustettu vuonna 1938. Monipuolinen venealan osaaminen, vahvat perinteet ja vakaa tase 
takaavat kyvyn kehittaa ja toteuttaa veneiden uudenlaisen talvisailytyksen. 

Vatorin suunnitelmissa on rakentaa kerrossailytyshalleja moottoriveneille. Hallin pinta-ala on n. 2 7501112, 
vapaa korkeus 15 ja leveys 37 metria. Yhteen halliin mahtuu 4 - 5 kerroksiseen sailytyshyllystoon n. 250 kpl 
alle 10,5 metrin pituisia moottoriveneitii. Tamittavan tontin pinta-ala on n. 0,6 ha ja hallin oviaukon tulee 
sijaita noin 30 - 40 metrin etaisyydella laiturista. 

Halli lisaa huomattavasti venesailytykseen varattujen rantatonttien tehokkuutta: kerrossailytyksessa veneita 
mahtuu pinta-alaa kohti noin 4,5-kertainen maara. Veneet voidaan muutamassa minuutissa nostaa suoraan 
"hyllystC veteen. Halli komaa laituripaikkoja ja niidenkin tame vahenee. 

Yha kiristyvla ymparistonsuojelullisia vaatimuksia voidaan noudattaa ja rjestaytyneesti: veneiden 
septitankkien tyhjennys, pohjan pesun jatevedet, huoltoon liittyvat jateoljyt, jaahdytysnesteet, akut ja muut 
ongelma-jatteet saadaan hallitusti talteen ja asianmukaisesti kasitellyiksi. 

Rakennuksen suunnittelussa, yhteistyossa Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston kanssa, otetaan huomioon 
ympariston ja kaupunkikuvan vaatimukset ja sen suunnittelu ja toteuttaminen tulee olemaan laadullisesti 
korkeatasoista. 

Vatorin sailytyshalli tarjoaa veneilijoille uudenlaista, tasokasta palvelua, joka elavoittaa ja tukee Helsingin 
kaupungin strategian mukaista merellista kaupunkikuvaa. Hanke tukee Jatkasaaren kehittiimista merelliseksi 
ja vetovoimaiseksi kaupunginosaksi. 

Esithme, etta Helsingin kaupunki varaa Vator Oy:lle, Jatbsaaresta osayleiskaavassa veneily-palveluihin 
varatulta tontilta, nykyisen konttisataman alueelta, satama-altaan itapabta n. 0,6 ha kokoisen alueen 
varaushakemuksemme mukaisesti veneiden talvisailytysrakennusta varten. Olemme valmiit vuohaamaan 
tontin pitbaikaisella vuohasopimuksella. 

Hankkeesta on neuvoteltu kiinteistoviraston, kaupunkisuunnittelu-viraston ja liikuntaviraston kanssa. 

Meilla on valmius toteuttaa hanke heti sijoituspaikan saatuamme. Arviomme mukaan varauksen tulisi 
kuitenkin kestaa vuoden 20 1 1 loppuun asti, jotta tarvittava suunnittelutyo ja mahdollinen kaavamuutos 
voidaan toteuttaa. 

&nan mi$ellani lisatietoja hankkeesta. 
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