
Avoin kirje Espoon kaupunginhallitukselle

Espoolaiset veneilijät ovat äärimmäisen pettyneitä tekemäänne päätökseen aloitaa Skatanniityn kaavoitus 
asuinkäyttöön. Tuntemuksiamme kuvaa keskusteluissa ilmenneet maininnat ”meitä on petetty”.

Kaupunginjohtaja Mäkelä perusti 2016 työryhmän selvittämään veneiden talvisäilytysratkaisuja Espoossa. 
Tämän työn pohjalta syntyi perusratkaisu, jota vielä täydennettiin yksityiskohtaisemmalla suunnitelmalla 
2018. Näissä molemmissa työryhmissä oli veneilijöiden edustus läsnä ja työtä tehtiin hyvässä yhteishengessä
virkamiesten kanssa.

Tarve laatia veneiden talvisäilytykselle uusi kokonaisratkaisu syntyi Finnoon uuden rakentamissuunnitelman 
myötä. Finnoossa sijaitseva Espoon suurin talvisäilytyskenttä nyt n. 1500 veneelle, pienenisi oleellisesti ja 
tämän seurauksena noin 800:lle keskikokoisille ja suuremmalle veneelle tarvitaan korvaava rannan 
välittömässä läheisyydessä sijaitseva alue. 

Kaupunki on teettänyt konsulttityönä kaksi selvitystä asiasta, ja niissä on löytynyt pienennetyn Finnoon 
kentän lisäksi kaksi korvaavaa aluetta: Skatanniitty (n. 500 paikkaa) ja Tiilitehtaan laiturin alue Kurttilassa 
(n. 300 paikkaa). Laajoista selvityksista huolimatta muita alueita ei ole löydetty. Kaavoitusprosessi aloitettiin
molemmilla alueilla.

Nyt kaupunginhallitus on tehnyt päätöksen kaavoittaa Skatanniitty asuinrakentamiseen. Päätös on on 
räikeässä ristiriidassa aiempien yhdessä laadittujen suunnitelmien kanssa ja on tehty ilman minkäänlaista 
yhteydenpitoa veneilijöihin.  Tietämättömyydestä ei voida puhua. Veneilijöitä edustava Veneilevä Espoo liike
on lähettänyt aiemmin kaupinginhallitukselle kolme tietoiskua asiasta. Lisäksi olemme kontaktoineet ja 
esittäneet huolemme valtuustoryhmien puheenjohtajille 2019 ja saatuamme vihiä nyt yllättäen kh:n 
esityslistalle nousseesta esityksestä lähetimme vielä muistutusviestin valtuustoryhmien puheenjohtajille 
ennen kokousta korostaen, että mielestämme Skatanniityn alue tulee varata talvisäilytyskäyttöön niin kauan, 
kun sille ei ole löydetty korvaavaa ratkaisua. Tämän päivän tiedoilla kh:n ratkaisu merkitsee sitä, että n. 500 
veneelle tarvitaan lisää talvisäilytystilaa Finnoosta ja Tiilitehtaanlaiturin alueelta. Tämäkin toki sopii 
veneilijöille, mutta olikohan tämä päätöksenne lähtökohta?

Kuntavaalit ovat meneillään ja luottamuselimet miehitetään uudelleen. Toivomme, että uudet päättäjät 
arvostavat merellistä Espoota ja veneilyä osana sitä ja ovat veneilijöiden suuntaan  yhteistyöhaluisempia ja 
-kykyisempiä.
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Veneilevä Espoo on 18 Espoolaisen venekerhon yhteenliittymä ja edustaa 15000 espoolaista, jotka viettävät 
vapaa-aikaansa veneilyn parissa. 
Lisätietoja: veneilevaespoo.fi


