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1. Johdanto
Espoon pitkä rantaviiva ja upea saaristo luovat ainutlaatuisen mahdollisuuden
veneilyn harrastamiseen sen eri muodoissa.
Espoossa on yhteensä 26 venesatamaa, joista kymmenen on Espoon kaupungin
liikunta- ja nuorisopalveluiden hallinnassa ja 16 on yksityisiä. Venesatamissa on
yhteensä noin 5500 venepaikkaa.
Veneiden talvisäilytys satamissa on merkittävä satama-alueiden käyttömuoto ja
telakointi tärkeä osa veneilyharrastusta.
Espoon kaupungin hallinnoimissa satamissa on yhteensä noin 2500 veneiden
talvisäilytykseen osoitettua kenttäsäilytyspaikkaa, joissa talvella 2016 tehdyssä
laskennassa oli talvitelakoituna yhteensä 2408 venettä.
Vuonna 2014 oli kaupungin satamissa yhteensä 4365 venepaikkaa, jolloin
voidaan todeta, että melkein 2000 venettä talvisäilytetään muualla kuin satamien
talvisäilytyskentillä.
Nykyisiin talvisäilytysalueisiin kohdistuu muutospaineita varsinkin
metrovyöhykkeen kehittämisen ja rakentamistavoitteiden osalta. Varsinkin
Finnoon alueen uuden kaupunginosan merenrantarakentaminen tulee
vähentämään talvisäilytyspaikkoja Suomenojan venesataman nykyiseltä Espoon
suurimmalta talvisäilytysalueelta.
Edellä esitetty ja venemäärien kasvu suhteessa asukasmäärän kasvuun luo
tarpeita uusien talvisäilytysalueiden ja -tapojen kehittämiseen Espoossa.
Espoon kaupunginjohtaja Jukka Mäkelä asetti tammikuussa 2016 veneiden
talvisäilytystä koskevan selvitystyöryhmän, jonka tehtävänä oli selvittää eri
vaihtoehtoja veneiden talvisäilytykselle. Työryhmä koostui seuraavista
henkilöistä:
Tapani Kortelainen, ulkoilupäällikkö, liikunta- ja nuorisopalvelut
Lennart Pettersson, venesatamapäällikkö, liikunta- ja nuorisopalvelut
Kimmo Leivo, projektijohtaja, Finnoon kehittämisprojekti
Ossi Keränen, asemakaavapäällikkö, kaupunkisuunnittelukeskus
Seppo Hartikainen, Esvene puheenjohtaja
Tuomas Raivio, Espoon pursiseura ry / Säilytä veneilevä Espoo
Ari Mäkinen, Keilalahden venekerho ry / Säilytä veneilevä Espoo
Kari Vainio, Meritie ry / Säilytä veneilevä Espoo
Työryhmä on kuullut kokouksissaan myös seuraavia henkilöitä:
Mirkka Katajamäki, arkkitehti, KSK yleiskaavayksikkö
Mervi Hokkanen, aluearkkitehti, KSK asemakaavayksikkö
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Raportin lähtötietona on ollut vuonna 2014 valmistunut laaja esiselvitys veneiden
talvisäilytysalueista Espoossa ja lisäksi on työryhmän käytössä ollut esikopio
raportista ” Selvitys veneiden talvisäilytyksestä Helsingissä.”
2. Talvisäilytys Espoossa
2.1 Talvisäilytysalueet ja veneiden kuljetettavuus
Espoon kaupungin alueella sijaitsevissa 26 venesatamassa on yhteensä noin
5500 venepaikkaa, näistä Espoon kaupungin hallinnoimissa 10 venesatamassa on
yhteensä 4365 venepaikkaa. Puolet näistä on kaupungin suoravuokrauspaikkoja
ja noin puolet venekerhojen hallinnoimia.
Talvisäilytysalueilla näissä kymmenessä kaupungin venesatamassa on yhteensä
noin 2500 talvisäilytyspaikkaa. Maaliskuussa 2016 tehdyssä laskennassa oli näillä
alueilla talvitelakoituna yhteensä 2408 venettä.
Veneitä talvisäilytetään myös yksityisissä satamissa, kuten esimerkiksi
Soukanniemessä Amiraalin satamassa ja Otaniemessä Otaniemen venekerhon
satamassa.
Taulukossa 1 on esitetty eri kaupunginvenesatamien talvisäilytysalueille ja eri
kuljetusluokkiin jakautuvat veneet, kuljetettavuus luokka 3 pitää sisällään kaikki
suuremmat kuin luokkien 1 ja 2 veneet. Luokan 3 tarkempi jaottelu seuraavalla
sivulla.
Taulukko 1. Veneiden määrät kuljetusluokittain eri kaupunginsatamien
kenttäsäilytysalueilla 03/2016.

SATAMA

KULJETUSLUOKKA 1

KULJETUSLUOKKA 2

KULJETUSLUOKKA 3

YHTEENSÄ

JOISTA TÄLLÄ HETKELLÄ
TRAILERILLA

KIVENLAHTI

63

40

167

270

39

SOUKKA

62

18

80

43

SVINÖ

8

5

28

41

2

SUOMENOJA

299

300

848

1447

231

SEPETLAHTI

25

24

3

52

21

NUOTTANIEMI

28

38

97

163

28

NOKKALA

18

3

21

12

HAUKILAHTI

52

56

26

134

38

OTSOLAHTI

56

63

13

132

35

LAAJALAHTI

24

30

14

68

21

YHTEENSÄ

635

577

1196

2408

470

OSUUS KAIKISTA (KPL)%

26

24

50

20
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Taulukossa on veneet jaoteltu samoilla laskentaperusteilla kuin Helsingin
selvityksessä, jossa jako on seuraava:
1) Kuljetettavuusluokka 1; B-luokan ajoneuvo ja O1-luokan perävaunu jarruton
- Vetoauton kokonaismassa enintään 3500 kg
- Perävaunun kytkentämassa saa olla puolet vetoauton omasta massasta,
kuitenkin enintään 750 kg
- B - luokan ajokortti
2) Kuljetettavuusluokka 2; B-luokan ajoneuvo ja O2-luokan perävaunu
jarrullinen
- Vetoauton kokonaismassa enintään 3500 kg
- Perävaunun kytkentämassa saa olla vetoauton kokonaismassan verran,
kuitenkin enintään 3500 kg
- Jos vetoautona on pakettiauto, perävaunun massa voi olla 1,5 x vetoauton
kokonaismassa, kuitenkin enintään 3500 kg.
- BE-luokan ajokortti vaaditaan, kun yhdistelmän kokonaismassa on yli 3500
kg
3) Kuljetettavuusluokka 3; T- ja LT-luokan ajoneuvo ja perävaunu veneen koon
mukaan
- Traktorin kuljettamiseen vaaditaan T- tai B -luokan ajokortti
- Liikennetraktorin kuljettamiseen vaaditaan LT- tai C -ajokortti
- Traktoriin voidaan kytkeä kytkentämassaltaan enintään 2-3 kertaa traktorin
omanmassan painoinen perävaunu riippuen traktorin tyypistä ja
ominaisuuksista
- Tarkemmin hinattavien ajoneuvojen kytkemisestä traktoriin on säädetty
asetuksessa ” Asetus ajoneuvojen käytöstä tiellä ” 1257/1992
4) Kuljetettavuusluokka 4; C- luokan ajoneuvo eli kuorma-auto ja perävaunu
-

C -luokan ajokortti
Ajoneuvot joiden kokonaismassa on yli 3500 kg
Voidaan kytkeä perävaunu, jolloin suurin sallittu perävaunun
kokonaismassa on 750 kg ( ilman E-lisäystä ajokortissa )
CE- -ajokorttiyhdistelmä mahdollistaa sellaisen yhdistelmän kuljettamisen,
jonka kokonaismassa on yli 12 000 kg
Suurimmat kokonaismassat mainitaan ajoneuvon rekisteriotteissa

5) Kuljetettavuusluokka 5; C -luokan ajoneuvo ja erikoiskuljetusperävaunu
-

Yleensä toteutetaan kaupallisena palveluna
Ammattipätevyysvaatimukset
Erikoiskuljetusvaatimukset
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Työryhmän työskentelyn yhteydessä päädyttiin siihen, että kuljetusluokka 2 on
syytä jakaa kahteen osaan, koska se sisältää eri tavoilla siirrettävissä olevia
veneitä. Jaottelu on seuraava:
Kuljetusluokka 2 a, veneet, L < 6,5 m, B < 2,6 m, W < 1200 kg
Kuljetusluokka 2 b, veneet, L < 8,5 m, B < 2,6 m, W < 2800 kg
Kuljetettavuus ja sen vaatimukset on esitetty edellisellä sivulla.
2.2 Talvisäilytysalueiden toimintaperiaatteet ja vaatimukset
Tilankäytön ja käyttökustannusten kannalta tulee veneiden talvisäilytysalueiden
olla pinta-alaltaan riittävän suuria. Paloturvallisuus syistä tulee veneitä säilyttää
korkeintaan 500 - 600 m2 kokoisissa venekortteleissa, joissa vene on
saavutettavissa pelastustieltä.
Kortteleiden välissä tulee olla vähintään 8 metrin levyiset pelastustiet, joita pitkin
veneitä voidaan siirtää. Telakointi- ja talvisäilytysalueille tulee laatia sammutus- ja
pelastussuunnitelma.
Talvisäilytysalueiden suunnittelussa on huomioitava kääntötilat trailerikuljetuksille
ja erikoiskuljetuksia varten.
Riippuen talvisäilytysalueen muodosta on yksittäisenveneen talvisäilytyspaikan
tarvitsema pinta-ala vajaat puolet kokonaistilatarpeesta. Kokonaistarve
muodostuu säilytyspaikasta ja alueen liikennöintiväylistä ja palvelualueista, kuten
esim. pesupaikat.
Seuraavassa on esitetty laskennallinen tilantarve pelastusteineen eri kokonaisille
veneille:
1.
2.
3.
4.

Pienet moottoriveneet L noin 5 m, 35 m2 / vene, noin 285 venettä / ha
Keskisuuret veneet L noin 7 m, 50 m2 / vene, noin 200 venettä / ha
Suurehkot veneet L noin 8,5 m, 70 m2 / vene, noin 143 venettä / ha
Suuret veneet L > 9,5 m, ka. 86 m2 / vene, noin 115 venettä / ha

Talvisäilytysalueen pohjaolosuhteiden tulee olla sellaiset, että siinä ei tapahdu
merkittävää epätasaista painumista, sen tulee kestää tarvittaessa raskaiden
ajoneuvojen tilapäiset kuormitukset ja säilytettävien veneiden pitkäaikainen
kuormitus.
Alueiden varustelutaso riippuu veneiden huolto-, pesu- ja korjaustarpeista, ne
usein varustetaan valaistuksella, sähkö- ja vesipisteillä ja jätteiden sekä
ongelmajätteiden vastaanottopisteillä. Turvallisuutta parannetaan aitaamalla,
kameravalvonnalla ja vartioinnilla.
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Talvisäilytysalueilla tulee huomioida ympäristömääräykset. Yli 50 veneen
talvisäilytysalueille tulee tehdä jätehuoltosuunnitelma.
Aluekohtaisissa erityismääräyksissä ja ohjeissa voidaan alueille esittää muitakin
vaatimuksia, kuten esimerkiksi määräyksiä venepeitteiden väristä, aitausten
ulkonäöstä ja alueiden sovittamisesta ympäröivään luontoon ja ympäristöön,
sekä muusta käytöstä säilytyskauden ulkopuolella.
3. Tulevat talvisäilytystarpeet, -alueet ja - ratkaisut
Suurin haaste tulevalle talvisäilytykselle Espoossa on nykyisen Suomenojan
venesataman talvisäilytyskentän siirtyminen suurelta osalta merelliseen
asuntorakentamiseen, liittyen Finnoon alueen suunnitteluun ja kaavoitukseen.
Nyt Suomenojan kentällä on talvitelakoituna 1447 venettä yhteensä noin 10
hehtaarin alueella.
Lopullista Suomenojalle jäävää veneille soveltuvaa kenttäsäilytysaluetta ei vielä ole
lopullisesti kaavoituksella ratkaistu, mutta se tulee kaikissa tapauksissa olemaan
huomattavasti nykyistä pienempi. Kuitenkin osa vaikeasti kuljetettavista veneistä
voidaan jatkossakin telakoimaan Suomenojalla.
Vaikeasti kuljetettaviin kuljetusluokkiin 2b ja 3 kuuluvia veneitä on Suomenojan
talvisäilytysalueella pinta-alasta noin 7-8 hehtaaria. Kun kaikille Suomenojalla
luokkiin 1 ja 2a kuuluville veneille voidaan osoittaa säilytysmahdollisuus
Ämmäsmäkeen kehitettävälle varastointialueelle säästyy tilantarvetta noin 2
hehtaaria. Kun muista Espoon kaupungin hallinnoimista satamista luokkaan 1 ja 2a
kuuluvia veneitä ( yhteensä noin 500 venettä ) siirtyy Ämmäsmäkeen pinta-alaltaan
noin 1,9 hehtaaria, voidaan näille alueille ohjata luokkiin 2b ja 3 kuuluvia veneitä.
Selvityksen perusteella vuodelta 2014 ja työryhmän mielestä tärkeimmät uudet
potentiaaliset talvisäilytysalueet ovat Ämmäsmäki, Skatanniitty ja Kurttilan
Tiilitehtaan laiturin alue.
Näistä Ämmäsmäen alueen kaavoitus on lähtenyt jo käyntiin ja
kaupunkisuunnittelulautakunta päätti kokouksessaan 26.04.2016 hyväksyä MRA 27
§:n mukaisesti nähtäville 26.4.2016 päivätyn Ämmäsmäki-Kärinbacken
asemakaavan muutosehdotuksen, piirustusnumero 6971, joka käsittää korttelin
75011, katu-, liikenne- ja virkistysalueet, 75. Kaupunginosassa Kolmperä, alue
640101.
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Ämmäsmäen varastoalueen tekninen toteutussuunnittelu on myös varsin pitkällä ja
ensivaiheessa rakennettavalle noin 4 hehtaarin alueelle voidaan sijoittaa noin 970
venettä. Alueen vieressä on suunniteltu varalle laajennus alue, jonka pinta-ala on
noin 2,3 ha.
Ämmäsmäen alueelle toteutetaan telakointiin soveltuva, turvallinen ja
ympäristönäkökohdat huomioiva talvitelakointialue. Alueelle toteutetaan pesupaikka
ja veneilijöillä on siellä mahdollisuus omatoimiseen veneenkunnostus- ja huoltotöille
satamasääntöjen mukaisesti. Alue toteutetaan nk. ympärivuotisena, jossa veneilijä
niin halutessaan voi siellä säilyttää venettään / telakointivarusteitaan ympärivuoden
myös siis purjehduskautena.
Ämmäsmäki soveltuu veneilijän niin halutessa myös suurikokoisten veneiden
säilyttämiseen.
Pääasiassa siellä tullaan säilyttämään luokkiin 1 ja 2a kuuluvia veneitä
Suvisaaristossa sijaitseva Skatanniityn alue on myös otettu kaavoitusohjelmaan ja
työryhmä pitää sitä parhaana Suomenojaa suurten vaikeasti kuljetettavien veneiden
korvaavana alueena. Kuljetusmatka rannasta n. 150 metriä säilytysalueelle on
kohtuullinen.
Selvityksestä vuodelta 2014 ilmenee, että tarkasteltavan telakointialueen koko on 6
hehtaaria, josta jo tällä hetkellä pysäköintialueiksi kaavoitettujen alueiden koko (LP)
on 1 hehtaari.
Kurttilan Tiilitehtaan laiturin alue on kaupungin omistuksessa ja sinne voitaisiin
saada noin 1 - 1,5 ha:n alue, joka soveltuisi varsinkin 2b luokan veneille.
Alueen mahdollisuuksia tulee nopeasti tutkia ja ryhtyä tarvittaviin toimenpiteisiin
alueen kehittämiseksi telakointialueeksi.
Erittäin tärkeänä nykyisen talvisäilytyskapasiteetin maksimaalisen
hyödyntämisenkannalta piti työryhmä nykyisten alueiden tarkemman suunnittelun,
koordinoinnin ja ohjaamisen. Näillä helposti toteutettavilla toimenpiteillä saadaan
varmasti aikaan alueita isoille veneille. Se tulee vaatimaan, että eri satamiin ohjataan
veneitä muistakin satamista. Tiivistämisellä ja helposti kuljetettavien veneiden
siirtymisellä saadaan paikkoja suurille ja vaikeasti kuljetettaville veneille.
Yhtenä tulevaisuuden kasvavan talvisäilytystarpeen vaihtoehtona pidettiin sitä, että
Suomenojalle asemakaavoituksella osoitetaan varaus myös nk. korkeavarastointitoiminnoille, jossa erittäin tehokkaasti voidaan tarjota talvisäilytys-mahdollisuutta ao.
palveluja haluaville. Korkeavarastointi soveltuu hyvin varsinkin moottoriveneille.
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Työryhmä tutustui myös uusiin talvisäilytyksen omalla laituripaikalla mahdollistamiin
venenostimiin. Työryhmän mielipide oli se, ettei uusia ja innovatiivisia
säilytysratkaisuja, kuten laituripaikannostinratakisuja ei saa poissulkea.
Venesatama sääntöjä tulee tarvittaessa päivittää niin, että myös tällaiset uudet
innovatiiviset talvisäilytysmuodot ovat jatkossa mahdollisia.
4. Ratkaisujen toteuttaminen
Lähtökohtana on, että Espoossa kyetään kaupungin toimesta jatkossakin tarjoamaan
talvisäilytysmahdollisuuksia nykyisessä laajuudessa, vaikka kaupunki ei siihen voi
täysin sitoutua. Hyväksytyssä Espoon venesatama säännössä todetaan, että
venepaikan vuokrasopimus antaa etuoikeuden / mahdollisuuden
talvisäilytyspaikkaan kaupungin / venekerhon osoittamassa paikassa.
Perusratkaisuna työryhmä esittää, että kaupungin venepaikkavuokrasopimuksen tai
kerhon osoittamalla venepaikalla oleville kuljetusluokkiin 1 ja 2a kuuluville veneille
osoitetaan varastointimahdollisuus ensisijassa vain Ämmäsmäen
varastointialueelta, johon toteutetaan asianmukainen, turvallinen ja
ympäristönäkökohdat huomioiva talvitelakointialue.
Alueelle toteutetaan pesupaikka ja veneilijöillä on siellä mahdollisuus omatoimiseen
venekunnostus ja -huoltotöille.
Sinne voidaan sijoittaa myös muihin kuljetusluokkiin kuuluvia veneitä, silloin kun
veneilijä haluaa veneelleen ympärivuotisen telakointipaikan.
Ämmäsmäen alueen rakentaminen tulee aloittaa heti kun kaavat sen mahdollistavat.
Alustava kustannusarvio Ämmäsmäen telakointialueen toteuttamiselle on noin 3 m€.
Skatanniityn alue soveltuu työryhmän mielestä parhaiten korvaamaan Suomenojalta
poistuvaa vaikeasti kuljettavien veneiden talvisäilytysaluetta.
Veneilijöiden edustajat työryhmässä totesivat voivansa hyvin hyväksyä Suomenojaa
korvaavia uusia alueita talvitelakointialueiksi, kunhan niillä talvitelakointi ratkaisu
perustuu kenttämuotoiseen omatoimisen telakoinnin mahdollistamaan malliin ja ne
sijaitsevat rannan tuntumassa, kuten Skatanniitty ja Kurttilan kylän Tiilitehtaan
laiturin alue.
Kun uudet alueet ovat riittäviä ja on ryhdytty toimiin niiden saamiseksi talvitelakointi
käyttöön, sekä Finnoon rakentamisen aikataulutus on sellainen, että riittävä määrä
talvitelakointipaikkoja on saatavilla jokaisella talvisäilytyskaudella, niin Suomenojan
alueet voidaan korvata niillä.
Talvitelakoinnin maksuihin kohdistuu korotuspaineita, varsinkin kun sitä verrataan
pääkaupunkiseudun hintoihin. Kauempana rannoista olevilla telakointialueilla tulee
hinnoittelussa huomioida kuljetuskustannukset. Vene- ja talvitelakointipaikkojen
hinnoista päättää liikunta- ja nuorisolautakunta.
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Koska tuleva talvitelakointia suunnitellaan niin Espoossa kuin Helsingissäkin olisi
hyödyllistä selvittää mahdollisuudet myös uusiin yhteisiin ratkaisumalleihin
naapurikaupunkien kanssa.
5. Tiivistelmä
Kaupunginjohtaja asetti työryhmän selvittämään eri vaihtoehtoja veneiden
talvisäilytykselle.
Työryhmään nimettiin jäseniä liikunta- ja nuorisopalveluista, kaavoituksesta, Finnoon
projektijohdosta ja Espoolaisista veneilyjärjestöistä.
Työryhmä kokoontui kolme kertaa ja kuuli työssään myös Finnoon osayleiskaavaa ja
asemakaavaa tekeviä asiantuntijoita.
Veneiden talvitelakointi ja niiden huolto sekä kunnostustyöt on oleellinen osa
veneilyharrastusta.
Finnoon uusi merellisen kaupunginosan rantarakentaminen tulee huomattavasti
pienentämään nykyistä Espoon suurinta Suomenojan venesataman
talvisäilytysaluetta.
Suomenojaa korvaavia ja uusia talvitelakointialueita kartoitettiin laajasti 2014
valmistuneessa veneiden talvisäilytysalueet esiselvityksessä.
Esiselvityksessä ja työryhmän arvioissa päädyttiin esittämään helpommin
kuljetettavien veneiden siirtämistä Ämmäsmäkeen rakennettavalle
talvitelakointialueelle.
Vaikeammin kuljetettavien luokkien 2b ja 3 veneet tullaan ensisijaisesti säilyttämään
rantojen läheisyydessä nykyisiä talvitelakointialueiden käytön tehostamisella ja
uusilla kehitettävillä Skatanniityn ja Tiilitehtaan laiturialueen telakointialueilla.
Rannan läheisyydessä Finnoota korvaavat alueet tyydyttävät veneilijöiden edustajia.
Osa ratkaisuna tulevaisuuden telakoinnissa nähtiin korkeavarastointi ja esimerkiksi
laituripaikoille asennettavat ympärivuotiseen käyttöön soveltuvat venenostimet.
Esitetyt ratkaisumallit ovat hyvin yhteneväisiä Helsingin kaupungin vastaavan
talvisäilytysselvityksen kanssa ja olisi tärkeää kartoittaa mahdollisia uusia yhteisiä
ratkaisuvaihtoehtoja ja alueita yhdessä kaupunkien kesken.

