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1. JOHDANTO

Espoo kasvaa ja tiivistyy ja etenkin rannoilla erilaiset maankäyttötarpeet kilpailevat samoista
alueista. Asuinrakentamispaineita kohdistuu myös veneiden talvisäilytysalueisiin, etenkin Finnoon
uudessa kaupunginosassa, jossa nykyisin toimii Espoon suurin veneiden talvisäilytysalue. Tästä
syystä Espoon kaupunki on selvittänyt erilaisia ratkaisumalleja veneiden talvisäilytykselle.

Vuonna 2014 valmistui raportti1, jossa ehdotettiin uuden talvisäilytysalueen perustamista Äm-
mäsmäelle helposti trailerilla kuljetettaville pienveneille ja tähän johtopäätökseen päätyi myös
Espoon kaupungin työryhmä2 vuonna 2016. Pienten veneiden siirto Ämmäsmäkeen vapauttaisi
tilaa pieniä veneitä vaikeammin kuljetettaville veneille nykyisillä tai uusilla talvisäilytysalueilla.
Suurien veneiden talvitelakointi on vaikean kuljetettavuutensa takia jatkossakin tapahduttava
rannan läheisyydessä.

Tämän selvityksen tehtävänä oli laatia vaikeasti kuljetettavien veneiden talvisäilytyksen koko-
naisratkaisun suunnitelma Espoon kaupungin hallinnoimille alueille. Selvityksessä on käyty läpi
Espoon kaupungin veneiden nykyiset talvisäilytysalueet ja hahmoteltu vaikeasti kuljetettavien
veneiden talvisäilytyspaikkojen määrät tilanteessa, jossa helposti kuljetettavat veneet säilytetään
muualla. Näiden nykysatamien uusien käyttösuunnitelmien lisäksi suunniteltiin Finnooseen ja
Tiilitehtaanlaiturin talvisäilytyksen uudisrakentamisalueille käyttösuunnitelmat. Lisäksi otettiin
huomioon Skatanniitylle suunnitteilla olevan veneiden talvisäilytysalueen kapasiteetti. Selvityksen
tehtävänä oli saada maankäytön suunnittelun tueksi määriteltyä tarvittavat tilavaraustarpeet,
saada alustavaa tietoa muutosten kustannuksista ja määritettyä toimia jatkosuunnittelua varten.

Selvitystä tukemaan perustettiin ohjausryhmä, johon kuului Espoon kaupungin, espoolaisten
veneilijöiden ja konsultin edustajia. Ohjausryhmä kokoontui selvityksen aikana neljästi ja koostui
seuraavista henkilöistä:

Mervi Hokkanen Espoo/kaupunkisuunnittelukeskus
Aila Harmaajärvi Espoo/kaupunkisuunnittelukeskus
Ossi Keränen Espoo/kaupunkisuunnittelukeskus
Mirkka Katajamäki Espoo/kaupunkisuunnittelukeskus
Outi Reitmaa Espoo/kaupunkisuunnittelukeskus
Kaisa Lahti Espoo/kaupunkisuunnittelukeskus
Paula Kuusisto-Hjort Espoo/kaupunkisuunnittelukeskus
Tapani Kortelainen Espoo/liikunta- ja nuorisopalvelut
Paul Ekblad Espoo/liikunta- ja nuorisopalvelut
Pasi Marjamaa Espoo/kaupunkitekniikan keskus
Kimmo Leivo Espoo/teknisen ja ympäristötoimen esikunta
Kristian Kotilainen Veneilevä Espoo
Ari Mäkinen Veneilevä Espoo
Kari Vainio Veneilevä Espoo
Dennis Söderholm Ramboll
Ari Sirkiä Ramboll

Työhön osallistuivat myös suunnittelijat Elina Tamminen, Ville Keskisaari ja Juha Kärkkäinen
Rambollissa.

1 Vahanen Environment Oy (2014) Veneiden talvisäilytysalueet, esiselvitys. Espoon kaupunki. ENV528, 27.8.2014.

2 Espoon kaupunki (2016) Veneiden talvisäilytys Espoossa. Raportti. 14.6.2016.
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2. VENEIDEN TALVISÄILYTYKSEN NYKYTILANNE

Espoon kaupungin alueella sijaitsevissa 26 venesatamassa on yhteensä noin 5 500 laituripaikkaa
(venepaikkaa). Espoon kaupungin hallinnoimissa 10 venesatamassa on yhteensä 4 365 laituri-
paikkaa. Puolet näistä on kaupungin suoravuokrauspaikkoja ja puolet venekerhojen hallinnoimia
paikkoja.

Veneiden talvisäilytysalueilla näissä kymmenessä kaupungin venesatamassa on yhteensä noin
2 500 talvisäilytyspaikkaa. Näistäkin noin puolet on kaupungin suoravuokrauspaikkoja ja noin
puolet venekerhojen hallinnoimia. Maaliskuussa 2016 tehdyssä laskennassa oli näillä alueilla tal-
vitelakoituna yhteensä 2 408 venettä, joten noin 3 000 venettä säilytetään muualla kuin satami-
en yhteydessä olevilla talvisäilytysalueilla, kuten muiden kaupunkien talvisäilytysalueilla, yksityi-
sissä säilytystiloissa, omilla pihoilla ja pahimmillaan yleisillä pysäköintialueilla. Yksityisten vene-
satamien yhteydessä (16 satamaa) on yhteensä noin 220 talvisäilytyspaikkaa.

Espoon kaupungin venesatamien veneidentalvisäilytyspaikat on varattu ensisijaisesti kaupungin
venesatamien laituripaikanhaltijoille. Myös muut kuin laituripaikan haltijat voivat saada talvisäily-
tyspaikan, jos paikkoja on vapaana. Vaikka talvisäilytyspaikkojen täyttöaste on ollut korkea, on
kaikille halukkaille veneilijöille tähän saakka löytynyt paikka myös talvisäilytykseen. (Vahanen
Environment 2014)

Espoon kaupungin venesatamissa on sähkö kytkettynä olosuhteista riippuen 15.3.–30.11. välise-
nä aikana, jolloin ne ovat veneilijöiden käytössä veneiden huolto- ja korjaustoimenpiteitä varten.
Samoin venesatamien vesipisteet ovat liitettynä kesävesijohtoon olosuhteista riippuen 1.5.–
30.10. välisenä aikana. Venesatamissa ei tällä hetkellä ole sellaisia veneiden pesu- tai maalin-
poistopaikkoja, joissa on erotuskaivo ja viemäröinti.

Taulukossa 1 on esitetty kaupungin venesatamien talvisäilytysalueilla olleiden veneiden lukumää-
rät eri kuljetusluokkiin jaettuna vuoden 2016 inventoinnissa. Kuljetettavuusluokka 3 pitää sisäl-
lään kaikki suuremmat kuin luokkien 1 ja 2 veneet.

Taulukko 1. Talvitelakoitujen veneiden määrät kuljetusluokittain kaupungin satamien kenttäsäilytysalu-
eilla 03/2016.

Satama
Kuljetusluokka

1

Kuljetusluokka

2

Kuljetusluokka

3+
YHTEENSÄ

joista

trailerilla

Kivenlahti 63 40 167 270 39

Soukka 62 18 0 80 43

Svinö 8 5 28 41 2

Suomenoja 299 300 848 1 447 231

Sepetlahti 25 24 3 52 21

Nuottaniemi 28 38 97 163 28

Nokkala* 18 3 0 21 12

Haukilahti 52 56 26 134 38

Otsolahti 56 63 13 132 35

Laajalahti 24 30 14 68 21

YHTEENSÄ 635 577 1 196 2 408 470

osuus 26 % 24 % 50 % 100 % 20 %

* Osa alueesta on ollut poissa käytöstä inventoinnin aikana.
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Taulukossa on veneet jaoteltu samoilla laskentaperusteilla kuin Helsingin veneiden talvisäilytysselvityksessä, 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

· BE-luokan ajokortti vaaditaan, kun yhdistelmän kokonaismassa on yli 3 500 kg

· Perävaunun kytkentämassa saa olla vetoauton kokonaismassan verran, kuitenkin enintään 3 500 kg.

· Jos vetoautona on pakettiauto, perävaunun massa voi olla 1,5 x vetoauton kokonaismassa, kuitenkin enintään 3 500 kg

3) Kuljetettavuusluokka 3; T- ja LT-luokan ajoneuvo ja perävaunu veneen koon mukaisesti

· Traktorin kuljettamiseen vaaditaan T- tai B-ajokortti.

· Liikennetraktorin kuljettamiseen vaaditaan LT- tai C-ajokortti

· Traktoriin voidaan kytkeä kytkentämassaltaan enintään 2-3 kertaa traktorin omamassan painoinen perävaunu riippuen

traktorin tyypistä ja ominaisuuksista

· Tarkemmin hinattavien ajoneuvojen kytkemisestä traktoriin on säädetty asetuksessa ”Asetus ajoneuvojen käytöstä

tiellä” 1257/1992 (Finlex)

4) Kuljetettavuusluokka 4; C-luokan ajoneuvo eli kuorma-auto (ja perävaunu)

· C-luokan ajokortti

· Ajoneuvot joiden kokonaismassa on yli 3 500 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 sallitut kokonaismassat mainitaan ajoneuvojen rekisteriotteissa

5) Kuljetettavuusluokka 5; C-luokan ajoneuvo ja erikoiskuljetusperävaunu

· Yleensä toteutetaan kaupallisena palveluna

· Ammattipätevyysvaatimukset

· Erikoiskuljetusvaatimukset

Espoon kaupungin tammikuussa 2016 asettaman veneiden talvisäilytyksen selvitystyöryhmän
työskentelyn yhteydessä päädyttiin siihen, että kuljetusluokka 2 on syytä jakaa kahteen osaan,
koska se sisältää eri tavoilla kuljetettavissa olevia veneitä. Jaottelu on seuraava:

· Kuljetusluokka 2a; veneet; L < 6,5 m; B < 2,6 m; W < 1200 kg

· Kuljetusluokka 2b; veneet; L < 8,5 m; B < 2,6 m; W < 2800 kg
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3. KEHITYSNÄKYMÄT

Vuoden 2017 alun tietojen perusteella on vesikulkuneuvorekisteriin merkitty pääasialliseksi käyt-
tökunnaksi Espoo 7 243 veneelle. On kuitenkin huomioitava, että rekisteröintipakko ei koske alle
5,5 metriä pitkiä veneitä, mikäli veneen moottoriteho alittaa 15 kW/20 hv. Lisäksi on mahdollista,
että vene, jonka käyttökunnaksi on rekisteröity Espoo, on käytössä muualla, tai toisin päin.

Suhteutettuna asukaslukuun Espoossa on 38 asukasta rekisteröityä venettä kohti. Kaupungin ja
seurojen laituripaikkoja riittää 76 %:lle venekannasta. Loppuosa veneistä käyttää todennäköises-
ti yksityisiä laitureita ja osa on käytössä muualla tai säilytetään trailerilla. Kaupungin ja veneseu-
rojen talvisäilytyspaikat riittävät 34 %:lle arvioidusta venekannasta. Todennäköisesti moni säilyt-
tää veneensä talvella omalla pihalla, yksityisen yrittäjän säilytyksessä tai toisessa kunnassa.

Tulevaisuuden venepaikkatarpeen ennustaminen on vaikeaa ja venekannan kasvu on historialli-
sesti vaihdellut erittäin herkästi taloudellisten suhdanteiden mukaan.

Finnboat on 2010-luvun taitteessa tehnyt selvityksen, Visio 2025, veneilyalan ja veneilyn tulevai-
suuden näkymistä. Selvityksen mukaan nuoremmat ikäluokat ovat selvästi palvelumyönteisem-
mät kuin vanhemmat ikäluokat ja ovat sen takia valmiita ostamaan veneilyyn liittyviä palveluita,
kuten talvitelakoinnin kokonaisvaltaisena palveluna veneennostosta syksyllä veneenlaskuun ke-
väällä. Toisaalta myös ikääntyvät ikäluokat ovat sellaisessa elämäntilanteessa, että heillä on va-
raa palvelujen hankintaan eivätkä he välttämättä enää pysty hoitamaan kaikkia veneilyyn liittyviä
tehtäviä omatoimisesti. Toinen näkyvä trendi on osaomistaminen ja veneen vuokraaminen.

Talvisäilytyksen osalta trendit tarkoittaisivat, että kunnallisia talvisäilytyspaikkoja tarvittaisiin
nykyistä vähemmän venepaikkamäärään nähden. Jos talvisäilytys ostetaan ulkoistettuna palvelu-
na sen hoitaa yritys. Kaupungin tulisi kuitenkin ranta-alueiden kaavoituksessa varautua tällaisten
kaupallisten palveluiden toimintaedellytysten varmistamiseen. Etenkin venehotellit ja korkeasäi-
lytyshallit ovat tilatehokkaampia keinoja säilyttää veneitä ja moni venealan yritys suosii tällaista
säilytysmenetelmää. Osaomistaminen ja venevuokraus tarkoittavat, että veneitä käytetään te-
hokkaammin ja niitä tarvitaan pienempi lukumäärä. Vaikka nämä ovat voimistuvia trendejä, nii-
den vaikutus venekannan kokonaismäärään voi kuitenkin jäädä pieneksi.

Viimeisten kolmen vuoden aikana (31.12.2014–31.12.2016) venekanta on kasvanut Espoossa
yhteensä 1,2 %. Samaan aikaan väestömäärä on kuitenkin kasvanut 3,4 %, joten veneiden lu-
kumäärän suhteellinen osuus on pienentynyt. Kuten jo todettiin aiemmin, venekannan kasvu on
vahvasti sidoksissa taloudelliseen suhdanteeseen, joten venekanta voi muuttua suurestikin lyhy-
essä ajassa. Tässä työssä on pohdittu muutamia skenaarioita venekannan osalta Espoossa. Ske-
naariot eivät ole ennusteita, vaan niiden tarkoitus on näyttää minkälaisiin veneiden lukumääriin
päädytään eri laskelmissa.
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Kuva 1. Vesikulkuneuvorekisteriin merkittyjen veneiden määrä Espoossa eri skenaarioissa 10 vuoden
päästä.

Ensimmäisessä kuvassa on hahmoteltu millä tavalla veneiden kokonaismäärä Espoossa muuttuu
10 vuodessa eri skenaarioissa kun otetaan huomioon väestönkasvu. Väestönkasvu perustuu Ti-
lastokeskuksen ennusteeseen. Mikäli veneiden suhteellinen osuus pysyy nykyisenkaltaisena, kas-
vaa veneiden määrä Espoossa noin 900 veneellä väestön kasvun myötä. Mikäli veneiden suhteel-
linen osuus vähenee vuosittain yhdellä prosentilla, säilyy veneiden määrä melko samalla tasolla
kuin nykyään kun väestönkasvu otetaan huomioon.

Jos taas taloudellinen nousukausi vauhdittaa veneiden myyntiä ja venekanta kasvaa keskimäärin
kaksi prosenttia vuodessa, on Espoossa kymmenen vuoden päästä 1 700 venettä enemmän kuin
nykyään. Jos taas tulevaisuuden trendit jakamistalous ja osaomistus kasvattavat suosiotaan sekä
veneiden määrä laskee kahdella prosentilla vuosittain, on Espoossa 10 vuoden päästä 600 venet-
tä vähemmän kuin nykyään kun väestönkasvu otetaan huomioon.

Talvisäilytyksen osalta veneiden kokonaislukumäärä ei ole ainoa tekijä, joka vaikuttaa talvisäily-
tyspaikkojen tarpeeseen. Tärkeä tekijä on myös kuinka suuri osuus venekannasta tarvitsee tal-
visäilytyspaikan. Nykytilanteessa 34 % espoolaisista veneistä käyttää kunnallista tai kerhon tal-
visäilytyspaikkaa. Seuraavassa taulukossa on pohdittu miten yllä esitetty venekannan muutos
vaikuttaa talvisäilytyspaikkoihin mikäli 10 prosenttiyksikköä suurempi tai pienempi osuus vene-
kannasta tarvitsee kunnallisen talvisäilytyspaikan. Vertailukohteena on Helsinki, jossa 44 % ve-
nekannasta säilytetään kunnallisella talvisäilytyspaikalla.

Kuva 2. Veneiden talvisäilytyspaikkojen tarve Espoossa 10 vuoden päästä eri skenaarioissa.
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Mikäli talvisäilytettävien veneiden suhteellinen osuus säilyy nykyisenkaltaisena ja vain väestön-
kasvu vaikuttaa kysyntään tarvitaan 10 vuoden päästä 300 lisää talvisäilytyspaikkaa. Jos vene-
kanta kasvaa vuosittain kahdella prosentilla, on lisäpaikkojen tarve 10 vuoden päästä jo 500
paikkaa. Jos taas venekanta vähenee vuosittain prosentilla ei tarvita ollenkaan lisäpaikkoja, ja jos
venekanta vähenee kahdella prosentilla, tarvitaan jo 200 paikkaa vähemmän kuin nykyään.

Espoon maankäyttö tiivistyy ja myös omakotitalotontit ovat nykyään entistä pienemmät, jolloin
veneen säilyttämiselle ei välttämättä ole enää tilaa pihalla. Tällainen kehitys voi johtaa pikku
hiljaa siihen, että yhä suurempi osuus Espoon venekannasta tarvitsee kunnallisen talvisäilytys-
paikan. Helsingissä vastaava osuus on jo 10 prosenttiyksikköä korkeampi kuin Espoossa. Mikäli
käytetään Helsingin lukua vertailukohteena, tarvitaan Espoossa 10 vuoden päästä 1 100 uutta
veneiden talvisäilytyspaikkaa jos venekanta muuten pysyy suhteellisesti samalla tasolla kuin ny-
kyään. Jos venekanta sen sijaan kasvaa vuosittain kahdella prosentilla tarvitaan jo 1 400 lisä-
paikkaa. Mikäli venekanta vähenee kahdella prosentilla vuosittain tarvitaan kuitenkin 400 lisä-
paikkaa jos talvisäilytyspaikkojen tarve samalla kasvaa Helsingin tasolle.

Tulevaisuuden trendiksi on ennustettu, että talvitelakointipalvelun ostaminen yritykseltä kasvat-
taa suosiotaan. Tämä tarkoittaisi, että suurempi osuus veneistä säilytetään muualla kuin kunnal-
lisella paikalla ja usein korkeasäilytyshalleissa. Mikäli tämä trendi toteutuu, tarkoittaa se 10 vuo-
den päästä, että vain 25 % venekannasta tarvitsee kunnallisen talvisäilytyspaikan ja talvisäily-
tyspaikkojen tarve vähenee 500 paikalla jos venekannan suhteellinen osuus pysyy vakaana. Jos
venekanta samalla vähenee kahdella prosentilla vuosittain vähenee säilytyspaikkojen tarve
800:lla. Mikäli venekanta taas kasvaa kahdella prosentilla vuosittain tarvitaan edelleen 300 kun-
nallista talvisäilytyspaikkaa vähemmän mikäli talvitelakointia ostetaan enenevissä määrin palve-
luna.

Edellisten laskelmien ääripäiden perusteella veneiden talvisäilytyspaikkojen tarve voi vähentyä
800 paikalla tai kasvaa 1 400 paikalla. On mahdotonta ennustaa tarkasti miten venekanta ja
talvitelakointi kehittyvät tulevaisuudessa. Varovoisen arvion mukaan Espoon kaupungin kannat-
taa kuitenkin varautua ainakin pieneen talvisäilytyspaikkojen kasvuun ja ottaa tämä huomioon
kaavoituksessa ja muussa suunnittelussa.
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4. VERTAILU NAAPURIKUNTIEN PAIKKAMÄÄRIIN

Selvityksessä on vertailua varten kartoitettu veneiden talvisäilytystä Espoon naapurikunnissa
Helsingissä ja Kirkkonummella.

4.1 Helsinki

Helsinki on vuonna 2015 selvittänyt veneiden talvisäilytyksen tilan ja tulevaisuuden tarpeet kau-
pungissa. Raportin perusteella Helsingissä ja Espoossa ratkaisut ovat monessa asiassa samankal-
taiset.

Jos verrataan tilastotietoja voidaan todeta, että veneily on sekä Espoossa että Helsingissä yhtä
yleistä; veneiden määrä asukaslukuun suhteutettuna on kutakuinkin samanlainen. Myös laituri-
paikkoja molemmat kaupungit tarjoavat saman verran kun paikkaluku suhteutetaan asukaslu-
kuun. Kunnallisia talvisäilytyspaikkoja on sen sijaan Helsingissä 10 prosenttiyksikköä enemmän
kuin Espoossa; Helsingissä talvisäilytyspaikkojen lukumäärä on 44 % vesikulkuneuvorekisterin
venekannan lukumäärästä. Espoossa luku on 34 %. Talvisäilytyspaikkojen hallinta on myös eri-
lainen: Helsingissä vain 28 % kaupungin talvisäilytyspaikoista on suoraan vuokrattavissa kau-
pungilta, kun Espoossa osuus on 43 %.

Taulukko 2. Veneilyn tunnuslukuja Espoossa ja Helsingissä.

Espoo Helsinki

Asukkaita / rekisteröity vene 38 39

Asukkaita / laituripaikka 50 50

Asukkaita / talvisäilytyspaikka 111 90

Laituripaikkoja / rekisteröidyt veneet 76 % 78 %

Talvisäilytyspaikkoja / rekisteröidyt veneet 34 % 44 %

Kunnalliset laituripaikat (kaikista laituripaikoista) 41 % 61 %

Kunnalliset talvisäilytyspaikat (kaikista säilytyspai-
koista) 43 % 28 %

Helsingissä on sekä ruudutettuja talvisäilytysalueita että nostojärjestyksessä täytettäviä talvisäi-
lytysalueita. Ruudutetulla alueella veneet voidaan kuljettaa paikalle riippumatta naapuriveneistä,
kun taas nostojärjestyksessä täytettävillä alueilla veneen omistaja joutuu odottamaan, että edes-
sä oleva vene on siirretty pois ennen kuin oman veneensä voi siirtää. Osalla alueista on vuoroit-
taiskäyttö: autopysäköinti kesällä ja venetelakointi talvella.

Helsingissä on sekä asfaltoituja että sorapäällysteisiä säilytysalueita. Helsinki suosittelee asfal-
toimaan vähintään siirtoreitit, jotta kuljetusten kaatumisriski olisi mahdollisimman pieni. Sata-
missa on tarjolla huoltolaitureita, veneluiskia ja nostolaitteita. Helsingin Liikuntaviraston alueet
eivät ole aidattuja.
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Satunnaisessa venepesussa pelkällä vedellä pesuvedet voi johtaa hulevesiviemäriin tai imeyttää
maaperään Helsingissä. Liuottimia ja vahvoja pesuaineita käytettäessä pesu on suoritettava as-
faltoidulla pesupaikalla ja pesuvedet johdettava jätevesiviemäriin.

Kuten Espoossa, Helsingissäkin ehdotetaan pienempien veneiden talvisäilytystä kauempana sa-
tamista ja suurempien veneiden talvitelakointia satamien läheisyydessä. Lisäksi Helsinki suunnit-
telee perustavansa veneiden talvisäilytysalueita myös kaupungin rajojen ulkopuolella, mm. Por-
voon Tolkkisiin.

4.2 Kirkkonummi

Suhteessa asukaslukuun vesikulkuneuvorekisterin mukaan Kirkkonummelta on 23 asukasta ve-
nettä kohti. Espoossa on suhteellisesti merkittävästi vähemmän veneitä: 38 asukasta/vene.  Va-
listunut arvaus on, että syynä on Kirkkonummen suhteellisesti suurempi kesämökkien määrä,
minkä takia veneiden käyttökunnaksi on ilmoitettu Kirkkonummi vesikulkuneuvorekisteriin.

Kirkkonummen kunnalla ei ole enää omia kunnallisia laituripaikkoja. Kaikki veneisiin liittyvät toi-
minnot, mukaan lukien talvisäilytys, on siirretty yhdistyksille ja yrityksille, myös rakentaminen ja
ylläpito. Täten Kirkkonummen kunnalla ei ole enää veneiden talvisäilytyksellekään omaa menet-
telyä tai kunnallisia käytäntöjä, joita voitaisiin verrata Espoon tilanteeseen.
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5. VENEIDEN TALVISÄILYTYKSEN PERIAATERATKAISU

Selvityksen tehtävänä oli laatia vaikeasti kuljetettavien veneiden talvisäilytyksen kokonaisratkai-
sun suunnitelma Espoon kaupungin alueella. Tarkastelualueina olivat kaikki Espoon kaupungin
nykyiset veneiden talvisäilytysalueet venesatamien yhteydessä: Kivenlahti, Soukka, Svinö (osana
Skatanniittyä), Sepetlahti, Nuottaniemi, Nokkala, Haukilahti, Otsolahti ja Laajalahti. Finnoossa on
nykyään veneiden talvisäilytysalue, mutta suunnitellun asuinrakentamistavoitteen takia talvisäily-
tysalue pienenee ja se jäsenneltäneen uudella tavalla. Lisäksi laadittiin käyttösuunnitelma Tiili-
tehtaanlaiturin alueelle, sekä otettiin huomioon venepaikkalaskelmissa aiemmin laadittujen uusi-
en veneiden talvisäilytysalueiden yleissuunnitelmat Skatanniityllä ja Ämmäsmäellä. Espoossa on
myös muita veneiden talvisäilytysalueita, jotka eivät ole kaupungin hallinnoimia, minkä takia ne
eivät ole mukana tässä tarkastelussa.

Kuva 3. Tässä selvityksessä tarkastellut veneiden talvisäilytysalueet.

5.1 Kokonaisratkaisu Espoossa

Finnoon sataman maankäytön muutostavoite on johtanut tilanteeseen, jossa suurien veneiden
talvisäilytystä on tarpeen tarkastella kokonaisuutena. Tulevaisuudessa Ämmäsmäki on paikka,
josta kaupunki tarjoaa talvisäilytyspaikkaa helposti kuljetettaville veneille, kuljetusluokille 1 ja
2a. Vaikeasti kuljetettavien veneiden, kuljetusluokka 2b ja 3+, talvisäilytys pyritään ratkaise-
maan jatkossakin lähellä merenrantaa.

Vaikeasti kuljetettavien veneiden talvisäilytys hoidetaan jatkossa Espoon kaupungin satamien
nykyisillä ja uusilla talvisäilytysalueilla. Kokonaissuunnitelmassa otetaan huomioon veneiden kul-
jetettavuus vesitse satamiin; veneiden syväys ja siltojen alitukset. Näin ollen pienet ja vaikeasti
kuljetettavat veneet voidaan säilyttää kaikilla talvisäilytysalueilla, mutta suurimmat veneet säily-
tetään niissä satamissa, joihin niillä pääsee. Paikkojen riittävyyden mukaan voi olla, että jotkut
purjeveneet joutuvat laskemaan mastonsa eri satamassa kuin missä ne talvisäilytetään, mutta
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pääsääntöisesti on tarkoitus hoitaa purjeveneiden talvisäilytys satamissa, joiden reitillä ei ole
siltoja.

Finnoon sataman talvisäilytysalueen pienentyessä on tarpeen kasvattaa talvisäilytyskapasiteettia
muualla. Helposti kuljetettavat veneet säilytetään lähtökohtaisesti uudella Ämmäsmäen talvisäily-
tysalueella. Vaikeasti kuljetettavien veneiden osalta rakennetaan uudet talvisäilytysalueet Tiili-
tehtaanlaiturin alueelle ja Skatanniitylle. Sekä Skatanniityn että Ämmäsmäen talvisäilytysalueille
on jo laadittu yleissuunnitelmat ja Ämmäsmäen osalta on myös hyväksytty siihen liittyvä asema-
kaava.

5.2 Huomioitavat näkökulmat

Veneiden talvisäilytyksessä on huomioitava useita näkökulmia hyvän logistisen ketjun aikaan-
saamiseksi. Olennaisin kohta on veneiden siirtäminen merestä talvisäilytyspaikalle ja toisin päin.
Suuret veneet, kuljetusluokka 2b ja 3+, siirretään ensisijaisesti nosturiauton avulla talvitelakoin-
tipaikalle. Nosturiautolle tarvitaan tarpeeksi vahva nostopaikka satamalaiturilla, jonka kohdalla
veden syväys tulee olla riittävä myös isojen purjeveneiden köleille, tai vähintään riittävä sen ko-
koisille veneille, joita on tarkoitus talvitelakoida satamassa. Nostopaikalta nosturiauto siirtää ve-
neen kuljetusreittiä pitkin talvisäilytyspaikalle, jossa vene nostetaan pukkien päälle. Reitin kanta-
vuus tulee olla riittävä ja sen tulee olla tasainen, ettei kuljetuksen tasapaino vaarannu. Venepu-
keille on varattava keskitetty säilytyspaikka kesäkaudeksi.

Jotkut purjeveneilijät käyttävät nosturiautoa maston laskemiseksi ja jotkut erillistä kiinteää mas-
tonosturia. Kun nosturiauto kerran tuodaan satamaan, pyritään nostamaan mahdollisimman
monta venettä kerralla. Erillisen mastonosturin käyttäminen jättää enemmän aikaa nosturiautolle
varsinaisille veneennostoille kun on yksi toimenpide vähemmän, mutta monet kokevat mastonos-
turin käytön vaivalloiseksi. Ainakin purjevenesatamissa tarvitaan siis myös kiinteä mastonosturi.
Lisäksi satamissa pitää olla veneluiskia pienille trailerikuljetettaville veneille, joita viedään traile-
rilla kauemmaksi säilytykseen.

Nostopaikan läheisyydessä olisi hyvä olla veneiden pesupaikka, jossa veneet voidaan nopeasti
huuhdella, kun ne on nostettu vedestä. Vesi- ja sähköpisteitä olisi myös hyvä olla tasaisin välein
talvisäilytyskentällä, jotta pukkien päällä olevat veneet voidaan huoltaa syksyllä ja keväällä pe-
rusteellisemmin ennen nostoa. Mastot säilytetään kiinteillä mastotelineillä, joille mahtuu useam-
man veneen mastot tai vaihtoehtoisesti ne säilytetään veneen päällä. Mastoja voi myös säilyttää
esimerkiksi veneiden säilytyskorttelien päädyissä.

Tavallisesti talvisäilytyskentät toimivat vuoroittaiskäytössä: veneitä telakoidaan talvella ja kesällä
kentät käytetään autopysäköintiin. Syys- ja kevätnostojen yhteydessä voi esiintyä pientä pulaa
autopaikoista kun osa veneistä on jo talvitelakoitu, osaa ollaan nostamassa/laskemassa, osaa
veneitä huolletaan ja osaa käytetään vielä normaalisti vesillä. Tämä on kuitenkin tilapäistä eikä
tällaista tilannetta arvioitu suureksi ongelmaksi. Kesäisin satamissa on paikoittain myös venetrai-
lereiden säilytystä, mutta monessa satamassa trailerin säilyttäminen on kielletty kesäisin.

Veneiden talvitelakointiin ja satamien toimintaan kuuluvat myös jätehuolto ja vaarallisen jätteen
käsittely/säilytys. Lisäksi joissakin satamissa on palveluntarjoajia, kuten myymälöitä, ravintoloi-
ta, kahviloita ja polttoaineenmyyntiä, joiden toiminta pitää ottaa huomioon talvisäilytyksen suun-
nittelussa. Osa näistä toimii vuoden ympäri ja osa on auki vain kesäkaudella. Joissakin satamissa
on myös varauduttava saaristoveneliikenteen ja muun tilausveneliikenteen tilatarpeisiin. Monessa
satamassa on myös veneseurojen rakennuksia vaihtelevissa määrin: osassa on pelkkiä varasto-
rakennuksia ja osassa on myös kerho- ja kokoontumistiloja.

Talvisäilytysalueiden vartiointi ja turvallisuus on myös tärkeä näkökulma. Suurin osa talvisäily-
tysalueista ei ole aidattu, mutta niillä on valvontakameroita ja joillain alueilla veneseurat järjes-
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tävät jäseniensä avulla vartiointia alueella. Venesatamat sijaitsevat meren rannalla, jotka ovat
myös aktiivisessa virkistyskäytössä läpi vuoden. Espoo on rakentanut kaupungin merenrannan
päästä päähän kulkevan rantaraitin, joka menee melkein jokaisen tässä selvityksessä tarkastel-
lun sataman kautta. On tärkeää, että talvitelakointi ei muodosta turhaa katkosta virkistysreittei-
hin. Lisäksi satamissa toimivat yritykset ja heidän asiakkaansa tarvitsevat pääsyn satama-alueille
läpi vuoden. Talvitelakoinnin tulisi olla luonteva osa merellistä maisemaa.

5.3 Tarkastelun periaatteet

Tämän selvityksen yhteydessä laaditut talvisäilytysalueiden käyttösuunnitelmat on laadittu huo-
mioiden säilytysruutuihin kohdistuvat ratkaisut, liikkumiseen ja logistiikkaan liittyvät ratkaisut ja
muuhun oheistoimintaan liittyvät tekijät, kuten veneiden huolto ja pesu.

Veneiden talvisäilytysruudut on suunniteltu siten, että ruudulle on aina suora pääsy kulkuväyläl-
tä, toisin kuin nostojärjestyksessä täytettävillä säilytysalueilla. Säilytysruutuja on suunniteltu
talvisäilytysalueille maksimimäärä, kuitenkin huomioiden satamien muun käytön asettamat rajoi-
tukset. Tämä tarkoittaa, että esimerkiksi istutuksia on poistettu tai siirretty, joitakin pieniä laa-
jennuksia on tehty ja esim. pukkiaitaukset on purettu ja muitakin toimintoja on tarpeen tullen
siirretty toiseen paikkaan; Pukkitelineille on turha varata paikka talvella kun kaikki telineet ovat
käytössä. Satamien muussa käytössä on huomioitu mm. virkistyskäyttö, ympäri vuoden auki
olevat yritykset ja venekerhojen rakennukset. Säilytysruutuja on mitoitettu erikokoisille veneille.
Ruutujen mitoituksesta lisää seuraavassa kappaleessa.

Ajoreitit säilytysruuduille on suunniteltu siten, että pääväylät ovat minimissään 8 metriä leveät ja
korttelikäytävät 6 m leveät. Helppo ajoreitti nostopaikalta säilytysruudulle on varmistettu.

Tarkastelussa on otettu huomioon satamassa olemassa olevat rakenteet mikäli se on ollut tarkoi-
tuksenmukaista; esimerkiksi joihinkin satamiin ehdotetaan uusien nostopaikkojen rakentamista
ja muutamassa satamassa ehdotetaan jätepisteiden siirtoa. Satamissa on osoitettu nostopaikko-
jen lisäksi paikat veneluiskille ja mastonostureille sekä osoitettu pesupaikat ja jätehuolto. Näiden
toimintojen paikat on osoitettu periaatteellisesti ja niiden paikka voi muuttua tarkemmassa suun-
nittelussa.

Satamakohtaiset suunnitteluperiaatteet käyvät ilmi satamakorteista, jotka ovat raportin liitteenä.

5.4 Menetelmät ja rajaukset

Työn alussa on tutkittu vesikulkuneuvorekisteristä minkälaisia ja minkäkokoisia veneitä on rekis-
teröity Espooseen. Vesikulkuneuvorekisterissä pitäisi olla kaikki suurikokoiset veneet, eli tämän
selvityksen kohteena olevan kokoluokan veneet, mutta niiden pääsiallinen käyttökunta voi olla
rekisterissä eri kuin käytännössä veneen sijainti. Veneiden suuren lukumäärän takia tämä ei vai-
kuttane käytettyihin keskiarvoihin.
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Vesikulkuneuvorekisterin perusteella päädyttiin jakamaan talvisäilytyspaikat kolmeen luokkaan:

Suuret veneet Suurehkot veneet Keskisuuret veneet

Talvisäilytysruutu 13 x 5 m 10,5 x 4,5 m 8 x 3,5 m

Veneen mitat
pituusluokka väh. 12 m

leveys keskim. 4,5 m

pituusluokka 8–11 m

leveys keskim. 3,5 m

pituusluokka enint. 7 m

leveys keskim. 2,5 m

Osuus kulj.luok. 2b ja 3+ ~14 % ~62 % ~24 %

Ruudut on laskettu keskimääräisinä, mikä tarkoittaa, että jotkut veneet voivat olla mitoitusta
leveämmät kuin taas toiset kapeammat ilman että säilytyskapasiteetti kokonaisuudessaan muut-
tuu. Sivuille on jätetty enemmän tilaa verrattuna veneen mittoihin kuin eteen ja taakse: sivuilla
pitää olla tilaa huoltotoimenpiteille ja lumen pudottamiselle, kun taas ruudun etuosassa toimet
voidaan ajoittain hoitaa talvisäilytysalueen korttelikäytävän puolella. Lisäksi veneet on mahdollis-
ta säilyttää niin, että keulat laitetaan toisiaan vastaan limittäin mikäli pituussuunnassa tulee raja
vastaan.

Veneiden talvisäilytysalueiden käyttösuunnitelmille on laskettu suuntaa-antavat kustannusarviot.
Kustannusarviot eivät perustu paikalla suoritettuihin maastomittauksiin tai tutkimuksiin, vaan
yleisiin kustannuslaskelmiin. Rakentamisen määrät on arvioitu suunnitelmista pinta-alapohjaisesti
ja yksikköhinnat pohjautuvat Rapalin Fore-ohjelmiston hintatietoihin. Foressa ei ole kustannustie-
toja kaikkiin satamissa tehtäviin rakennustoimiin joten hintatietoja on arvioitu väylärakentamisen
hintatietojen sekä asiantuntija-arvioiden pohjalta. Fore-ohjelmistosta on käytetty hankeosalas-
kelmaa (Hola). Hola on työkalu hankkeen alkuvaiheen kustannusarvioihin.

Finnoonsatamassa alueen ruoppauksen, maantäytön ja ranta-alueiden viimeistelyn kustannukset
on saatu Espoon kaupungilta ja muut Finnoonsataman venesäilytysalueeseen liittyvät rakenta-
miskustannukset on laskettu tämän selvityksen yhteydessä. Finnoon pohjoisen säilytysalueen
osalta on oletettu, että HSY on vastannut omien rakenteidensa purusta ennen talvisäilytysalueen
rakentamista.

Aikatauluarviot on arvioitu ottamalla karkeasti huomioon tarvittava suunnitteluaika ja rakennus-
aika. Muita viivästyviä tekijöitä ei ole huomioitu.

5.5 Epävarmuustekijät

Talvisäilytettävien veneiden määrät perustuvat arviointiin, jossa on otettu huomioon nykyisin
satamissa olevat talvisäilytettävät veneet ja vesikulkuneuvorekisteriin rekisteröidyt veneet. Eri-
laisten syiden takia talvisäilytettävien veneiden määrä voi olla erilainen kuin on arvioitu tai tal-
visäilytettävien veneiden kokoluokkien keskinäinen suhde voi olla erilainen kuin on arvioitu. Ve-
neiden kokonaismäärä vaikuttaa lopputulosten tulkintaan, jossa arvioidaan talvisäilytyspaikkojen
riittävyyttä, kun taas muutos veneiden koossa vaikuttaa käyttösuunnitelmien sommitteluun. Mo-
nessa satamassa on kuitenkin melko helppo muuttaa sommittelua ilman että paikkamäärät
muuttuvat olennaisesti.

Skatanniityn yleissuunnitelmassa, jonka talvisäilytyspaikkamäärä on otettu tähän selvitykseen
sellaisenaan, talvisäilytyspaikkojen koot on määritetty tiukemmalla mitoituksella kuin tämän sel-
vityksen käyttösuunnitelmassa. On siis mahdollista, että Skatanniityn talvisäilytysalueelle mahtuu
jonkun verran esitettyä määrää vähemmän veneitä.

Suurempi epävarmuus liittyy kokonaisuuden toteutukseen. Nykyisten satamien muutosten läpi-
vieminen voidaan pitää melko varmana ja riskittömänä; muutokset tehdään suurilta osin talvisäi-
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lytykselle rakennetuille alueille voimassa olevien asemakaavojen mukaisesti. Uusien alueiden
toteutukseen liittyy sen sijaan riskejä. Kokonaistarkastelussa oletetaan, että Espooseen toteute-
taan kolme uutta aluetta: Ämmäsmäki helposti kuljetettaville veneille, sekä Skatanniitty ja Tiili-
tehtaanlaituri vaikeammin kuljetettaville veneille. Finnoon talvisäilytysalueen mitoitusta voidaan
osittain suunnitella sen perusteella kuinka paljon veneitä mahtuu muille alueille. Mikäli joku näis-
tä talvisäilytysalueista jää syystä tai toisesta toteutumatta, on hyvä varautua osoittamaan vas-
taava määrä talvisäilytyspaikkoja Finnoosta tai varautua etsimään täysin uusi talvisäilytysalue,
joka rannikon läheisyydessä on erittäin haastavaa.

Yksi varteenotettava riskitekijä on meriuposkuoriainen, joka esiintyy muutamassa satamakoh-
teessa. Meriuposkuoriaisen esiintymä voi kieltää tai vaikeuttaa ruoppaamisen satamassa. Ruop-
paaminen on taas muutamassa satamassa edellytys sille, että laaditut käyttösuunnitelmat voi-
daan toteuttaa täysimääräisinä.

Kokonaisuuteen liittyy myös aikatauluriski. Selvityksen aikatauluarviot esittävät nopeinta mah-
dollista toteutusta, jossa on otettu huomioon suunnittelu- ja rakentamisaika. Käytännössä aika-
tauluihin voi esitetyn aikataulun lisäksi vaikuttaa päätöksenteon hitaus, puuttuva rahoitus ja hal-
lintovalitukset. Mikäli jonkun alueen toteutus viivästyy, vaikuttaa se kokonaistarkastelun toteu-
tukseen. Mikäli Ämmäsmäen toteutus viivästyy, helposti kuljetettavat veneet jäävät nykyisiin
satamiin, eikä tässä selvityksessä esitettyjä toimenpiteitä voida täysimääräisinä toteuttaa. Mikäli
taas uusien talvisäilytysalueiden toteutus viivästyy vaikuttaa se Finnoon nykyisen talvisäilytys-
alueen käytöstä poistamisen aikatauluun.

Suunnitelmat on tehty tilatarvetarkastelua varten ja tarkempia maasto- ja pohjatutkimustietoja
ei ole ollut käytettävissä. Rakentamiskustannuksiin vaikuttaa merkittävästi maaperäolosuhteet ja
mahdolliset rakentamisen aikana ilmi tulevat erityistilanteet. Satamissa rakenteet ovat osittain
erikoisrakentamista, joiden yksityiskohtaisista toteutustavoista ei ole tarkkaa tietoa tässä vai-
heessa. Kustannusarvio on tehty suunnitelmista laskettujen määrien perusteella ja Foren hinta-
tietoja käyttäen. Erikoisrakentamisten takia on olemassa vain rajallisesti toteumatietoja ja tämän
takia on yksikkökustannuksia arvioitu vastaavan tyyppisten rakenneratkaisujen pohjalta.
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6. TULOKSET

Veneiden talvisäilytyksen periaateratkaisuun liittyy kolme osaratkaisua: 1) helposti kuljetettavien
veneiden talvisäilytyksen siirto Ämmäsmäelle, jolloin 2) vapautuu tilaa vaikeammin kuljetettavien
veneiden talvisäilytykselle nykyisistä satamista, sekä 3) uusien vaikeammin kuljetettavien venei-
den talvisäilytysalueiden toteuttaminen korvaamaan osittain Finnoon talvisäilytysaluetta.

Seuraavissa kappaleissa käydään läpi kokonaistarkastelun tulokset, vaiheistus ja kustannusarvi-
ot. Satamakohtaiset tarkennukset löytyvät raportin liitteenä olevista satamakorteista.

6.1 Helposti kuljetettavien veneiden talvisäilytys

Helposti kuljetettavat veneet (kuljetusluokat 1 ja 2a) on tarkoitus kuljettaa trailereilla talvisäily-
tykseen. Ämmäsmäen yleissuunnitelman mukaan (Ramboll 2016) Ämmäsmäen uudelle veneiden
talvisäilytysalueelle mahtuu 977 venettä jaettuna eri maksuluokkiin veneen koon mukaan. Lisäksi
on mahdollista toteuttaa laajennusalue, jolle mahtuisi 264 venettä. Vuoden 2016 veneiden tal-
visäilytyksen inventoinnissa Espoon kaupungin talvisäilytysalueilla oli 635 kuljetusluokan 1 venet-
tä ja 577 venettä kuljetusluokassa 2. Jos oletetaan, että puolet kuljetusluokan 2 veneistä (luokka
2a) siirtyy Ämmäsmäelle tarvitaan 924 veneiden talvisäilytyspaikkaa. Näiden lukujen perusteella
Ämmäsmäelle on mahdollista siirtää tarvittava määrä helposti kuljetettavia veneitä ja lisäalueen
toteuttaminen mahdollistaa suuremmankin määrän.

6.2 Vaikeammin kuljetettavien veneiden talvisäilytys

Tämän selvityksen tavoitteena oli laatia käyttösuunnitelmat vaikeasti kuljetettavien veneiden
(kuljetusluokka 2b ja 3+) talvitelakoinnille Espoon nykyisille talvisäilytyskentille, sekä laatia käyt-
tösuunnitelmat uusille tai kokonaan muutettaville talvisäilytysalueille Tiilitehtaanlaiturille ja Fin-
nooseen sekä ottaa huomioon jo laadittu Skatanniityn yleissuunnitelma. Seuraavissa taulukoissa
(Taulukko 3 ja Taulukko 4) on yhteenveto käyttösuunnitelmien paikkamääristä. Sepetlahteen ja
Finnooseen on laadittu kaksi eri vaihtoehtoa (A ja B), joissa on pienempi tai suurempi määrä
veneitä talvitelakoituna.
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Taulukko 3. Yhteenveto talvisäilytyspaikoista tilanteessa, jossa Sepetlahdessa ja Finnoossa on toteutet-
tu pienemmät talvisäilytysalueet (vaihtoehdot A).

Satama
8 x 3,5 m

säilytyspaikka

10,5 x 4,5 m

säilytyspaikka

13 x 5 m

säilytyspaikka
YHTEENSÄ

Kivenlahti 16 77 67 160

Soukka 43 19 0 62

Sepetlahti A 19 21 0 40

Nuottaniemi 28 58 35 121

Nokkala 6 48 7 61

Haukilahti 15 70 0 85

Otsolahti 11 45 0 56

Laajalahti 25 28 0 53

NYK. ALUEET

YHTEENSÄ
163 366 109 638

Finnoo A 0 144 72 216

Tiilitehtaanlaituri 55 254 0 309

Skatanniitty* 142 267 147 556

UUDET YH-

TEENSÄ
197 665 219 1 081

KAIKKI YH-

TEENSÄ
360 1 031 328 1 719

*yleissuunnitelman mukainen paikkamäärä

Taulukko 4. Yhteenveto talvisäilytyspaikoista tilanteessa, jossa Sepetlahdessa ja Finnoossa on toteutet-
tu suuremmat talvisäilytysalueet (vaihtoehdot B).

Satama
8 x 3,5 m

säilytyspaikka

10,5 x 4,5 m

säilytyspaikka

13 x 5 m

säilytyspaikka
YHTEENSÄ

Kivenlahti 16 77 67 160

Soukka 43 19 0 62

Sepetlahti B 40 45 0 85

Nuottaniemi 28 58 35 121

Nokkala 6 48 7 61

Haukilahti 15 70 0 85

Otsolahti 11 45 0 56

Laajalahti 25 28 0 53

NYK. ALUEET

YHTEENSÄ
184 390 109 683

Finnoo B 27 242 99 368

Tiilitehtaanlaituri 55 254 0 309

Skatanniitty* 142 267 147 556

UUDET YH-

TEENSÄ
224 763 246 1 233

KAIKKI YH-

TEENSÄ
408 1 153 355 1 916

*yleissuunnitelman mukainen paikkamäärä
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Vuoden 2016 veneiden talvisäilytyksen inventoinnissa Espoon kaupungin talvisäilytysalueilla oli
1 196 kuljetusluokan 3 venettä ja 577 venettä kuljetusluokassa 2. Jos oletetaan, että puolet kul-
jetusluokan 2 veneistä ovat vaikeasti kuljetettavia (luokka 2b), vaikeasti kuljetettavia veneitä on
yhteensä ollut 1 486 kappaletta.

Käyttösuunnitelmien perusteella nykyisille ja uusille alueille mahtuisi 1 720–1 920 vaikeasti kulje-
tettavaa venettä, eli nykytarpeeseen talvisäilytyspaikkoja olisi riittävästi ja myös tulevaisuudessa
olisi kasvamisvaraa. Tämä kuitenkin edellyttää, että myös uusia talvisäilytysalueita otetaan käyt-
töön; vain nykyisille talvisäilytysalueille (ilman Finnoota) mahtuisi 640–680 vaikeasti kuljetetta-
vaa venettä.

6.3 Aikataulu ja vaiheistus

Tässä selvityksessä esitetty veneiden talvisäilytyksen kokonaisratkaisu Espoossa edellyttää, että
helposti kuljetettavat veneet siirretään Ämmäsmäen uudelle talvisäilytysalueelle tai muualle.
Vasta sen jälkeen on mahdollista toteuttaa nykyisten talvisäilytysalueiden uudelleenjärjestelyt
vaikeasti kuljetettavien veneiden talvitelakointia varten.

Tässä selvityksessä esitetty muutosrakentaminen nykyisillä talvisäilytysalueilla ovat melko hel-
posti toteutettavissa Ämmäsmäen rakentamisen jälkeen. Suunnittelu- ja rakentamisaika on arvi-
oitu 1–2 vuodeksi. Kokonaisuuden toteuttaminen onkin kiinni siitä toteutetaanko kaikki muutok-
set lyhyen ajan sisällä vai edetäänkö muutama alue kerralla.

Uudisrakennettavien talvisäilytysalueiden toteuttaminen kestää kauemmin. Sekä Skatanniityltä
että Tiilitehtaanlaiturilta puuttuu talvisäilytyskäyttöä mahdollistava asemakaava. Ottaen huomi-
oon suunnitteluajan ja rakentamisajan, alueet voisi nopeimmillaan toteuttaa kolmessa vuodessa.
Mahdolliset hallintovalitukset ja muut tekijät voivat viivästyttää alueiden saamista talvitelakointi-
käyttöön useammalla vuodella. Uudisrakennettavat alueet on toisaalta mahdollista toteuttaa jo
ennen Ämmäsmäen valmistumista.

Täysivaltaiset muutokset Finnoon talvisäilytysalueella on mahdollista toteuttaa vasta kun nykyi-
set talvisäilytysalueet on saatu vaikeasti kuljetettavien veneiden talvitelakointikäyttöön ja uudis-
rakennettavat talvisäilytysalueet on toteutettu. Riippuen sen hetkisestä talvitelakointikysynnästä
ja siitä, kuinka monta venettä on saatu mahtumaan muille talvisäilytysalueille, voi kuitenkin olla
mahdollista tyhjentää Finnoon alue kokonaan ilman, että Finnoon uusi osa on toteutettu. Jos taas
veneiden talvisäilytyksen kysyntä kasvaa, pitää ensin rakentaa ainakin osittain Finnoon uusi tal-
visäilytysalue ennen kuin Finnoon vanha osa voidaan poistaa käytöstä.
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6.4 Kustannukset

Veneiden talvisäilytysalueiden käyttösuunnitelmille on laskettu suuntaa-antavat kustannusarviot.
Kustannusarviot eivät perustu paikalla suoritettuihin maastomittauksiin tai tutkimuksiin, vaan
yleisiin kustannuslaskelmiin. Kustannusarviot on esitetty seuraavissa taulukoissa.
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Taulukko 5. Käyttösuunnitelmien mukaiset arvioidut lisäkustannukset satamittain tilanteessa, jossa
Sepetlahdessa ja Finnoossa on toteutettu pienemmät talvisäilytysalueet (vaihtoehdot A).  Satamien
rakentamisen aikaisempia kustannuksia ei ole sisällytetty kustannuksiin.

Satama Kustannusarvio (€) €/talvisäilytyspaikka

Kivenlahti 50 000 310

Soukka 330 000 5 320

Sepetlahti A 180 000 4 500

Nuottaniemi 40 000 330

Nokkala 10 000 160

Haukilahti 270 000 3 180

Otsolahti 280 000 5 000

Laajalahti 40 000 750

NYK. ALUEET

YHTEENSÄ
1 200 000 1 880

Finnoo A** 6 970 000 32 270

Tiilitehtaanl. 5 710 000 18 480

Skatanniitty* 1 940 000 3 490

Ämmäsmäki* 2 370 000 2 430

UUDET YH-

TEENSÄ
16 990 000 8 260

KAIKKI YH-

TEENSÄ
18 190 000 6 750

Taulukko 6. Käyttösuunnitelmien mukaiset arvioidut lisäkustannukset satamittain tilanteessa jossa Se-
petlahdessa ja Finnoossa on toteutettu suuremmat talvisäilytysalueet (vaihtoehdot B).  Satamien raken-
tamisen aikaisempia kustannuksia ei ole sisällytetty kustannuksiin.

Satama Kustannusarvio (€) €/talvisäilytyspaikka

Kivenlahti 50 000 310

Soukka 330 000 5 320

Sepetlahti B 800 000 9 410

Nuottaniemi 40 000 330

Nokkala 10 000 160

Haukilahti 270 000 3 180

Otsolahti 280 000 5 000

Laajalahti 40 000 750

NYK. ALUEET

YHTEENSÄ
1 820 000 2 660

Finnoo B** 8 960 000 24 350

Tiilitehtaanl. 5 710 000 18 480

Skatanniitty* 1 940 000 3 490

Ämmäsmäki* 2 370 000 2 430

UUDET YH-

TEENSÄ
18 980 000 8 590

KAIKKI YH-

TEENSÄ
20 800 000 7 190

* yleissuunnitelman mukainen kustannusarvio

** Finnoon kustannuslaskelmassa on huomioitu myös alueen esirakentamiskustannukset 2,2 milj. € (ruoppaus, maantäytöt)

ja rannan tukimuuri (400 metriä) 2,8 milj. €.
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7. JOHTOPÄÄTÖKSET

Tämän selvityksen tehtävänä oli laatia vaikeasti kuljetettavien veneiden talvisäilytyksen koko-
naisratkaisun suunnitelma Espoon kaupungin hallinnoimille alueille. Veneiden talvisäilytyksen
periaateratkaisuun liittyy kolme osaratkaisua: 1) helposti kuljetettavien veneiden talvisäilytyksen
siirto Ämmäsmäelle, jolloin 2) vapautuu tilaa vaikeammin kuljetettavien veneiden talvisäilytyksel-
le nykyisistä satamista, sekä 3) uusien vaikeammin kuljetettavien veneiden talvisäilytysalueiden
toteuttaminen korvaamaan osittain Finnoon talvisäilytysaluetta.

Ämmäsmäelle suunniteltu uusi helposti kuljetettavien veneiden talvisäilytysalue (kuljetusluokka 1
ja 2a) on riittävä nykyisille tähän kuljetusluokkaan kuuluville veneille: Ämmäsmäelle mahtuu noin
970 venettä, jonka lisäksi on mahdollista toteuttaa laajennusalue, jolle mahtuisi noin 260 venet-
tä. Vuonna 2016 Espoon satamissa oli noin 920 tämän kokoluokan veneitä talvisäilytyksessä.

Vaikeasti kuljetettavia veneitä (kuljetusluokka 2b ja 3+) oli talvisäilytyksessä noin 1 490 vuoden
2016 inventoinnissa. Tässä tarkastelussa Espoon nykyisille veneiden talvisäilytysalueille laadittu-
jen uusien käyttösuunnitelmien mukaan vaikeasti kuljetettavia veneitä saadaan mahtumaan
640–680 kappaletta. Nämä satamat ovat Kivenlahti, Soukka, Sepetlahti, Nuottaniemi, Nokkala,
Haukilahti, Otsolahti ja Laajalahti.

Nykyisten talvisäilytysalueiden lisäksi pitää rakentaa uusia talvisäilytysalueita, joilla korvataan
Finnoon nykyinen talvisäilytysalueelta asuinrakentamiseen siirtyvät alueet. Uusia talvisäilytysalu-
eita on ehdotettu Skatanniitylle ja Tiilitehtaanlaiturin alueelle. Näille alueille saisi käyttösuunni-
telmien ja Skatanniityn yleissuunnitelman mukaan mahtumaan noin 870 vaikeasti kuljettavaa
venettä. Lisäksi olisi tarkoitus toteuttaa nykyistä pienempi talvisäilytysalue Finnooseen, jolle
mahtuisi 220–370 venettä. Käyttösuunnitelmien mukaisille talvisäilytysalueille mahtuisi yhteensä
1 720–1 920 venettä. Määrä riittää hyvin nykyiseen tarpeeseen ja jättää myös tulevaisuudelle
kasvuvaraa. Kaavoituksessa ja alueiden jatkosuunnittelussa tulee huomioida epävarmuustekijät,
jotta riittävät veneiden talvisäilytysresurssit veneiden 2b ja suurempien osalta turvataan rannan
tuntumassa tulevaisuudessa.

Mikäli veneiden omistus- ja talvisäilytysosuus säilyvät nykyisenkaltaisena ja vain väestönkasvu
otetaan huomioon, tarvitaan 10 vuoden päästä 300 uutta talvisäilytyspaikkaa, joista noin 180
ovat vaikeasti kuljetettavia. Veneiden määrän kehitys ja tulevaisuuden talvisäilytystrendit ovat
kuitenkin vaikeasti ennustettavissa.

Kokonaisratkaisun toteuttaminen edellyttää, että Ämmäsmäen helposti kuljetettavien veneiden
talvisäilytysalue rakennetaan ennen kuin nykyisissä satamissa lisätään tilaa vaikeammin kuljetet-
tavien veneiden talvisäilytykselle. Uusien talvisäilytysalueiden, Skatanniityn ja Tiilitehtaanlaiturin,
suunnittelu ja toteutus voidaan aloittaa riippumatta Ämmäsmäen valmistumisesta. Jotta Finnoon
alueen muutokset voidaan toteuttaa, pitää kuitenkin sekä Ämmäsmäen alue toteuttaa että ny-
kyisten talvisäilytysalueiden muutosrakentaminen ja uudisrakennettavat talvisäilytysalueet olla
toteutettu. Tämä voisi toteutua nopeimmillaan kolmessa vuodessa, jos käyttösuunnitelmien to-
teutukseen varataan riittävästi rahaa, eikä hallintovalituksia tai muita viivästyksiä aiheudu.

Käyttösuunnitelmien mukaisten muutosrakentamisen on arvioitu maksavan 18,2–20,8 miljoonaa
euroa mukaan lukien Finnoon esirakentamiskustannuksia. Tästä kustannusarviosta nykysatamien
uusien käyttösuunnitelmien muutosrakentaminen arvioidaan maksavan 1,2–1,8 miljoonaa euroa
ja uusien alueiden; Ämmäsmäen, Skatanniityn, Finnoon ja Tiilitehtaanlaiturin, toteuttaminen
maksavan 17–19 miljoonaa euroa. Tästä Tiilitehtaanlaiturin alustava kustannusarvio on 5,7 mil-
joonaa euroa ja Finnoon 7–9 miljoonaa euroa. Finnoon kustannusarviosta esirakentamiskustan-
nukset on arvioitu olevan noin 2,2 miljoonaa euroa ja rantatukimuurin 2,8 miljoonaa euroa.
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KIVENLAHTI

Sataman nykytilanne

Satamassa on yhteensä 558 venepaikkaa, joista kaupungin hallinnassa on 284. 
Talvisäilytyspaikkoja on 270. Autopaikkoja satamassa on 324.

Satamassa toimii ravintola ja sataman vieressä toimii venealan yrityksiä. 

Satamaan johtaa 4,3 metriä syvä väylä. Venereitillä satamaan ei ole siltoja. 

Talvisäilytyksen ratkaisu

Talvisäilytyspaikkoja on osoitettu yhteensä 160 kappaletta koko nykyiselle satama-
kentälle. Mastoteline säilyy nykyisellä paikalla, mutta suurennetaan. Muut toimin-
not säilyvät nykysillä paikoilla. Säilytyskenttää laajennetaan hieman pohjoisreunan 
metsäalueelle. 

Kaavatilanne

Voimassa olevassa asemakaavassa sataman alue on saanut merkinnän LVP (ve-
nestama ja pysäköintialue). Osoitettu talvisäilytysalue sijoittuu kokonaisuudessaan 
LVP-alueelle. 

Satama-alueella ei ole vireillä kaavoitushankkeita tarkasteluhetkellä (elokuu 2017). 

Kustannus- ja aikatauluarvio

Talvisäilytysalueen muutosten alustava suuntaa antava kustannusarvio on noin 
50 000 € ja sisältää alueen pienen laajennuksen ja pukkiaitauksen purun. 

Muutokset ovat toteutettavissa noin vuodessa.  

Epävarmuustekijät

Merkittäviä epävarmuustekijöitä ei ole tunnistettu. 

Muut huomiot

Maaperän pehmeydestä johtuen suurimpia veneitä ei säilytetä alueen pohjoisnur-
kassa.

8 x 3,5 m ruutu

16 kpl
10,5 x 4,5 m ruutu

77 kpl

13 x 5 m ruutu

67 kpl

YHTEENSÄ 160 kp l

6 10

6
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NOSTOPAIKKA
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ONGELMAJÄTE

SEKAJÄTE
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SOUKKA

Sataman nykytilanne

Satamassa on yhteensä 372 venepaikkaa, joista kaupungin hallinnassa on 104. 
Talvisäilytyspaikkoja on 80. Autopaikkoja satamassa on 150.

Satamassa on venekerhon rakennuksia. 

Satamaan johtaa 4,3 metriä syvä väylä. Venereitillä satamaan ei ole siltoja. 

Talvisäilytyksen ratkaisu

Talvisäilytyspaikkoja on osoitettu yhteensä 62 kappaletta satamakentän pohjois-
osaan. Osa pysäköintialueesta on jätetty autojen käyttöön myös talvella. Kierrä-
tyspiste säilyy nykyisellä paikalla. Satamaan pitää rakentaa nostopaikka. Veneillä 
nostopaikalle rajoitetun pääsyn takia alueella ei säilytetä suurimman kokoluokan 
veneitä. 

Kaavatilanne

Voimassa olevassa asemakaavassa sataman alue on saanut merkinnän LV-1 (vene-
satama, pysäköinti- ja puistoalue) ja LP (yleinen pysäköintialue). Osoitettu talvisäi-
lytysalue sijoittuu kokonaisuudessaan LV-1- ja LP-alueelle. 

Satama-alueella ei ole vireillä kaavoitushankkeita tarkasteluhetkellä (elokuu 2017). 

Kustannus- ja aikatauluarvio

Talvisäilytysalueen muutosten alustava suuntaa antava kustannusarvio on noin 
330 000 € ja sisältää reuna-alueen tukemisen, uuden luiskan ja nostopaikan tuke-
misen. 

Muutokset ovat toteutettavissa noin 1-2 vuodessa. 

Epävarmuustekijät

Esitetty nostopaikan sijainti voi olla haasteellinen toteuttaa. Vaihtoehtoinen sijainti 
niemen kärjessä taas on tuulelle ja aallokolle altis. 

Muut huomiot

Alueella esiintyy meriuposkuoriainen, joka estää ruoppaamisen. Alue on vilkkaassa 
virkistyskäytössä läpi vuoden. 

8 x 3,5 m ruutu

43 kpl
10,5 x 4,5 m ruutu

19 kpl

13 x 5 m ruutu

0 kpl
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SEPETLAHTI

Sataman nykytilanne

Satamassa on yhteensä 96 venepaikkaa, jotka ovat kaikki venekerhon hallinnassa. 
Talvisäilytyspaikkoja on 52. Autopaikkoja satamassa on 80.

Satamassa on veneseuran rakennus.  

Satamaan asti ei johda väylää. Venereitillä satamaan ei ole siltoja. 

Talvisäilytyksen ratkaisu

Talvisäilytyspaikkojen sommitteluksi on laadittu kaksi vaihtoehtoa. Toisessa vaihto-
ehdossa on sijoitettu nykyiselle säilytyskentälle 40 venettä ja toisessa säilytysalu-
etta on laajennettu 85 veneen kentäksi. Toisen vaihtoehdon laajennukset on tehty 
pengertämällä säilytyskenttää lahdelle päin, sekä laajentamalla kenttää metsä-
alueelle pohjoispuolella. Liito-oravan latvusyhteys on huomioitu laajennusaluetta 
suunniteltaessa. Lahden mataluuden takia alueella ei säilytetä suurimman kokoluo-
kan veneitä. Nostopaikka pitää rakentaa molemmissa vaihtoehdoissa. 

Kaavatilanne

Voimassa olevissa asemakaavoissa sataman alue on saanut merkinnän LV (vene-
satama/venevalkama). Kaavoissa on varaus paljon laajemmalle satamalle, josta on 
toteutettu vasta yksi laituri kymmenestä (ns. Nuottalahden venesatama). Osoitettu 
talvisäilytysalue sijoittuu kokonaisuudessaan LV-alueelle.

Satama-alueella ei ole vireillä kaavoitushankkeita tarkasteluhetkellä (elokuu 2017). 

Kustannus- ja aikatauluarvio

Talvisäilytysalueen muutosten alustava suuntaa antava kustannusarvio on noin 
200 000 € (VE A), joka sisältää uuden luiskan, nostopaikan, sorapäällysteen uusi-
misen ja pukkiaitauksen poiston tai noin 800 000 € (VE B), joka sisältää edellisten 
lisäksi säilytyskentän laajenemiset ja rantapenkereen rakentamisen. 

Muutokset ovat toteutettavissa noin vuodessa (VE A) tai kahdessa (VE B). 

Epävarmuustekijät

Lahden syvyäys asettaa haasteita isoimmille veneille. Voi vaatia ruoppausta. Lähei-
syydessä on meriuposkuoriainen, joka voi vaikuttaa ruoppausmahdollisuuksiin. 

8 x 3,5 m ruutu

19 / 40 kpl
10,5 x 4,5 m ruutu

21 / 45 kpl

13 x 5 m ruutu

0 / 0 kpl

YHTEENSÄ 40 /  85 kp l
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NUOTTANIEMI

Sataman nykytilanne

Satamassa on yhteensä 425 venepaikkaa, jotka ovat kaikki venekerhon hallinnas-
sa. Talvisäilytyspaikkoja on 163. Autopaikkoja satamassa on 203.

Sataman vieressä toimii ravintola ja satamassa on venekerhon rakennuksia. 

Satamaan johtaa 2,4 metriä syvä väylä. Venereitillä satamaan ei ole siltoja. 

Talvisäilytyksen ratkaisu

Talvisäilytyspaikkoja on osoitettu yhteensä 121 kappaletta koko nykyiselle satama-
kentälle. Nykyisen pukkiaitauksen tilalla on venepaikkoja. Mastoteline on sijoitettu 
koillisnurkkaan. Talvisäiltyspaikkojen toteuttaminen vaatii muutoksia paikoitusalu-
eella (istutusten siirtoa/poistamista). 

Kaavatilanne

Voimassa olevassa asemakaavassa sataman alue on saanut merkinnän LV (ve-
nesatama/venevalkama) ja VL (lähivirkistysalue). Talvisäilytyspaikat on sijoitettu 
LV-alueelle, sekä sille osalle VL-aluetta, jossa nykyään talvisäilytetään veneitä, ja 
jonne kaavassa on osoitettu palloilukentän parkkipaikkoja. 

Satama-alueella ei ole vireillä kaavoitushankkeita tarkasteluhetkellä (elokuu 2017). 

Kustannus- ja aikatauluarvio

Talvisäilytysalueen muutosten alustava suuntaa antava kustannusarvio on noin 
40 000 € ja sisältää säilytyskentän uudelleenjärjestelyt ja pukkiaitauksen poiston.  

Muutokset ovat toteutettavissa noin vuodessa.  

Epävarmuustekijät

Merkittäviä epävarmuustekijöitä ei ole tunnistettu. 

8 x 3,5 m ruutu

28 kpl
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NOKKALA

Sataman nykytilanne

Satamassa on yhteensä 176 venepaikkaa, jotka ovat kaikki venekerhojen hallin-
nassa. Autopaikkoja satamassa on 140.

Satamassa toimii ravintola. 

Satamaan johtaa 2,4 metriä syvä väylä. Venereitillä satamaan ei ole siltoja. 

Talvisäilytyksen ratkaisu

Talvisäilytyspaikkoja on osoitettu yhteensä 61 kappaletta satamakentän etelä-
osaan. Ravintolan edessä oleva pysäköintialue on jätetty autojen käyttöön myös 
talvella. Pohjoisreunan pysäköintialue on jätetty lähisaarten mökkiläisten käyttöön 
(autojen pysäköintiä ja pienveneiden telakointia). Nykyisen pukkiaitauksen tilalla 
on venepaikkoja, mutta sen yhteydessä oleva kierrätyspiste säilyy nykyisellä pai-
kalla. 

Kaavatilanne

Voimassa olevassa asemakaavassa sataman alue on saanut merkinnän LV (venesa-
tama/venevalkama). Pieni osa satamakentästä sijoittuu kaavaan merkitylle vesi-
alueelle. Osoitettu talvisäilytysalue sijoittuu kokonaisuudessaan LV-alueelle. 

Satama-alueella ei ole vireillä kaavoitushankkeita tarkasteluhetkellä (elokuu 2017). 

Kustannus- ja aikatauluarvio

Talvisäilytysalueen muutosten alustava suuntaa antava kustannusarvio on noin 
10 000 € ja sisältää säiltyskentän uudelleenjärjestelyt ja pukkiaitauksen poiston. 

Muutokset ovat toteutettavissa noin vuodessa. 

Epävarmuustekijät

Merkittäviä epävarmuustekijöitä ei ole tunnistettu. 

Muut huomiot

Lähisaarten mökkiläiset käyttävät yhtä parkkipaikka-aluetta autojen ja pienvenei-
den säilytykselle. 

8 x 3,5 m ruutu
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HAUKILAHTI

Sataman nykytilanne

Satamassa on yhteensä 637 venepaikkaa, joista kaupungin hallinnassa on 170. 
Talvisäilytyspaikkoja on 134. Autopaikkoja satamassa on 324.

Satamassa toimii kaksi ravintolaa ja kahvila. Satamassa on venekerhojen raken-
nuksia. 

Satamaan johtaa 2,4 metriä syvä väylä. Venereitillä satamaan ei ole siltoja. 

Talvisäilytyksen ratkaisu

Talvisäilytyspaikkoja on osoitettu yhteensä 85 kappaletta satamakentän koillis-
osaan ja muutamia paikkoja luoteisnurkkaan. Sataman keskellä olevalle niemelle 
ja eteläiselle pysäköintialueelle ei sijoiteta veneiden talvisäiltyspaikkoja. Talvisäily-
tyspaikat vaativat muutoksia pysäköintikentällä (istutusten siirtoa ja kulkureittien 
muutoksia). Rantaraitti säilyy satama-altaan reunalla. 

Mastoteline on sijoitettu nykyisen aitauksen paikalle. 

Kaavatilanne

Voimassa olevissa asemakaavoissa sataman alue on saanut merkinnän LPV-6 ja LV 
(venevalkama- ja pysäköimisalue). Osoitettu talvisäilytysalue sijoittuu kokonaisuu-
dessaan LPV-6-alueelle. 

Satama-alueella ei ole vireillä kaavoitushankkeita tarkasteluhetkellä (elokuu 2017). 

Kustannus- ja aikatauluarvio

Talvisäilytysalueen muutosten alustava suuntaa antava kustannusarvio on noin 
270 000 € ja sisältää uuden nostopaikan, säilytyskentän uudelleenjärjestelyt (uusi 
ajoyhteys) ja pukkiaitausten poiston. 

Muutokset ovat toteutettavissa noin vuodessa. 

Epävarmuustekijät

Tributyylitinaa voi mahdollisesti löytyä satama-altaan luoteisnurkasta, joka vaikut-
taa ruoppaamiseen. 

Muut huomiot

Alue on vilkkaassa virkistyskäytössä läpi vuoden. 
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OTSOLAHTI

Sataman nykytilanne

Satamassa on yhteensä 438 venepaikkaa, joista kaupungin hallinnassa on 409. 
Talvisäilytyspaikkoja on 132. Autopaikkoja satamassa on 143.

Satamassa toimii kahvila ja melontakeskus. 

Satamaan johtaa 1,1 metriä syvä väylä. Venereitillä satamaan on siltoja, joiden 
alituskorkeus on 3,0 m.

Talvisäilytyksen ratkaisu

Talvisäilytyspaikkoja on osoitettu yhteensä 56 kappaletta nykyiselle satamakentälle 
sekä nykyisen pukkiaitauksen paikalle. Pohjoisosaan on osoitettu muutamia talvi-
säilytyspaikkoja, jossa myös nostopaikka tulee kehittää. Mastoteline on sijoitettu 
eteläosaan. Siltojen takia alueella ei säilytetä isoimman kokoluokan veneitä.

Kaavatilanne

Voimassa olevassa asemakaavassa sataman alue on saanut merkinnän LV (venesa-
tama). Osoitettu talvisäilytysalue sijoittuu kokonaisuudessaan LV-alueelle. 

Satama-alueella ei ole vireillä kaavoitushankkeita tarkasteluhetkellä (elokuu 2017). 

Kustannus- ja aikatauluarvio

Talvisäilytysalueen muutosten alustava suuntaa antava kustannusarvio on noin 
280 000 € ja sisältää vanhan nostopaikan tukemisen ja säilytyskentän laajenemi-
sen nykyisen pukkiaitauksen alueella. 

Muutokset ovat toteutettavissa noin vuodessa. 

Epävarmuustekijät

Merkittäviä epävarmuustekijöitä ei ole tunnistettu. 
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LAAJALAHTI

Sataman nykytilanne

Satamassa on yhteensä 142 venepaikkaa, jotka ovat kaikki kaupungin hallinnassa. 
Talvisäilytyspaikkoja on 68. Autopaikkoja satamassa on 60.

Satamassa on venekerhon rakennuksia. 

Satamaan johtaa 0,9 metriä syvä väylä. Venereitillä satamaan on siltoja, joiden 
alituskorkeus on 3,5 m. 

Talvisäilytyksen ratkaisu

Talvisäilytyspaikkoja on osoitettu yhteensä 53 kappaletta nykyiselle säilytyskentäl-
le. Matalan väylän ja siltojen takia satamassa ei säilytetä suurimman kokoluokan 
veneitä, eikä purjeveneitä. 

Kaavatilanne

Satama-alueella ei ole voimassa asemakaavaa. 

Alueella on vireillä asemakaava, jonka kaavaehdotuksessa (toukokuu 2017) säily-
tyskenttä on saanut merkinnän LV (venesataman korttelialue). Kentän ja laiturin 
väliin on kaavailtu rantaraitti. Osoitettu talvisäilytysalue sijoittuu kokonaisuudes-
saan LV-alueelle. 

Kustannus- ja aikatauluarvio

Talvisäilytysalueen muutosten alustava suuntaa antava kustannusarvio on noin 
40 000 €, joka sisältää sorapäällysteen uusimisen ja säilytyskentän uudelleenjär-
jestelyt. 

Muutokset ovat toteutettavissa noin vuodessa. 

Epävarmuustekijät

Merkittäviä epävarmuustekijöitä ei ole tunnistettu. 

Muut huomiot

Veneiden talvisäilytyskenttä on kahdessa korkotasossa. 
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TIILITEHTAANLAITURI

Sataman nykytilanne

Satamassa ei ole tällä hetkellä kaupungin toimintaa. Alueella on yksityinen venesa-
tama.

Satamassa ei ole muita toimintoja. 

Satamaan ei johda veneväylää. Venereitillä satamaan on siltoja, joiden alituskor-
keutta ei ole merkitty maastoon. 

Talvisäilytyksen ratkaisu

Talvisäilytyspaikkoja on osoitettu yhteensä 309 kappaletta nykyiselle metsä- ja 
niittyalueelle. Siltojen takia alueella ei säilytetä isoimman kokoluokan veneitä. 
Alueelle rakennetaan uusi sisääntulotie nykyisen kaasuputken vieressä. Suunnitte-
lussa on huomioitu maisemavyöhykkeet satamakentän ympärillä, sekä yleiskaavan 
virkistysreitti säilytysalueen itä- ja pohjoisreunaa pitkin. 

Kaavatilanne

Alueella ei ole voimassa asemakaavaa. Yleiskaavassa alueella on merkintä LS (sa-
tama-alue). 

Satama-alueella ei ole vireillä kaavoitushankkeita tarkasteluhetkellä (elokuu 2017). 

Kustannus- ja aikatauluarvio

Talvisäilytysalueen rakentamisen alustava suuntaa antava kustannusarvio on noin 
5,7 milj. €. Kustannusarvioon ei sisälly mahdolliset ruoppaukset. Alueen toteutta-
minen tulee vaatimaan ruoppausta ainakin penkereen kohdalla.

Alue vaatii asemakaavan ja yleissuunnitelman laatimisen tutkimuksineen. Nopeim-
millaan alue voisi valmistua noin kolmessa vuodessa. 

Epävarmuustekijät

Meriuposkuoriaisen esiintyminen voi vaikuttaa ruoppausmahdollisuuksiin. Alueella 
voi esiintyä pilaantunutta maata. Liito-oravien esiintymistä alueella ei ole selvitetty 
tarkemmin. Suojavyöhykkeiden riittävyys on tutkittava tarkemmassa suunnittelus-
sa.

Muut huomiot

Alueen kaakkoisosassa on syvä pehmeikkö, joka on myös potentiaalista hapanta 
sulfaattimaata. 

8 x 3,5 m ruutu
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10,5 x 4,5 m ruutu

254 kpl
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FINNOO

Sataman nykytilanne

Satamassa on yhteensä 982 venepaikkaa, joista kaupungin hallinnassa on 832. 
Talvisäilytyspaikkoja on 1 447. Autopaikkoja satamassa on 2 120. Nykyistä säily-
tyskenttää on tarkoitus muuttaa asuinalueeksi. 

Satamassa on kaupungin varikko ja yrityksiä, sekä veneseurojen rakennuksia. 

Satamaan johtaa 2,4 metriä syvä väylä. Venereitillä satamaan ei ole siltoja. 

Talvisäilytyksen ratkaisu

Finnoon alueen suunnittelu on vielä kesken ja talvisäilytyspaikat on suunniteltu 
yleiskaavan rajausten ja tällä hetkellä tiedossa olevien reunaehtojen perusteel-
la. Talvisäilytyspaikkoja on myös sijoitettu 150 m päähän satamasta pohjoiseen 
voimalan länsipuolelle. Talvisäilytyspaikkojen ratkaisuehdotukseksi on laadittu 
kaksi vaihtoehtoa. Toisessa vaihtoehdossa on sijoitettu 216 venettä ja toisessa 
368 venettä, koska muissa satamissa on tässä suunnitteluvaiheessa epävarmuut-
ta toteutettavien paikkamäärien suhteen. Suunnittelussa on huomioitu kaupungin 
varikon tarvitsema pinta-ala sekä rantaraitti laiturin reunaa pitkin. Kaavaillun sata-
ma-alueen eteläosaan on jätetty tilaa muille toiminnoille. 
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Veneiden talvisäilytyksen kokonaistarkastelu Espoossa
Finnoon alueet

Kaavatilanne

Uuden talvisäilytysalueen kohdalla ei ole voimassa asemakaavaa. 

Finnoonsataman asemakaava on vireillä, mutta tarkasteluhetkellä (elokuu 2017) ei 
ollut vielä kaavaluonnosta julkaistu. Finnoonsataman osayleiskaava on vireillä. 

Kustannus- ja aikatauluarvio

Kustannukset ja aikatauluarvio ovat riippuvaisia alueen muista suunnitelmista ja 
rakennusaikataulusta. Alue vaatii osayleiskaavan, asemakaavan ja yleissuunnitel-
man tutkimuksineen ennen alueen toteutusta. Alueen muu suunnittelu vaikuttaa 
aikatauluun. Alustavasti on arvioitu, että muiden kohteiden ratkaisut ovat selvillä 
ennen kuin Finnoon muutos edistyy.

Alustava kustannusarvio on 7,0 milj. € 
(VE A) tai 9,0 milj. € (VE B), joka sisäl-
tää veneluiskan, nostopaikat, pesupai-
kan, aidat ja portit, kantavan kerroksen 
ja päällysteen, valaistuksen, veden, 
sähkön ja hulevesiverkoston. Laskelmaan 
sisältyy myös alueen esirakentamis-
kustannukset (ruoppaus ja meritäytöt) 
2,2 milj. € ja 400 metrin rantatukimuu-
rin kustannukset 2,8 milj. €. Pohjoisen 
alueen osalta oletetaan, että HSY vastaa 
nykyisten rakenteiden purkukustannuk-
sista. 

Epävarmuustekijät

Alueen kokonaissuunnittelu on edelleen 
keskeneräinen, ja esitetty toimintaperi-
aate on vain suuntaa antava ja palvelee 
ensisijaisesti tilatarvetarkasteluna. 
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ÄMMÄSMÄKI

Sataman nykytilanne

Alueella ei ole tällä hetkellä veneiden talvisäilytystä tai muuta veneilyyn liittyvää 
toimintaa. 

Talvisäilytyksen ratkaisu

Alueelle on laadittu yleissuunnitelma vuonna 2016 (Ramboll Finland Oy).

Alueella on tarkoitus säilyttää helposti trailerilla kuljetettavia veneitä. Talvisäily-
tyspaikkoja on osoitettu yhteensä 977 kappaletta jaettuna neljään kokoluokkaan. 
Lisäksi on mahdollista sijoittaa vielä 264 venettä laajennusalueelle. 

Kaavatilanne

Voimassa olevassa asemakaavassa säilytyskentän alue on saanut merkinnän E-1 
(erityisalue veneiden ja ajoneuvojen säilytykseen). 

Satama-alueella ei ole vireillä kaavoitushankkeita tarkasteluhetkellä (elokuu 2017). 

Kustannus- ja aikatauluarvio

Yleissuunnitelman mukainen kustannusarvio on 2,4 milj. €. 

Alueen rakentaminen on mahdollista aloittaa kun siitä on tehty tarvittavat päätök-
set. 

Epävarmuustekijät

Merkittäviä epävarmuustekijöitä ei ole tunnistettu. 

2,3 x 5,5 m ruutu

97 (+99) kpl
2,8 x 6,5 m ruutu

464 (+62) kpl

3,3 x 8,0 m ruutu

357 (+103) kpl

YHTEENSÄ 977 (+264) kp l

3,8 x 10 m ruutu

59 (+0) kpl
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Sataman nykytilanne

Svinön satamassa on yhteensä 235 venepaikkaa, joista kaupungin hallinnassa on 
203. Talvisäilytyspaikkoja on 20. Autopaikkoja satamassa on 60.

Satamassa on venekerhon rakennuksia. 

Satamaan johtaa 2,4 metriä syvä väylä. Venereitillä satamaan ei ole siltoja. 

Talvisäilytyksen ratkaisu

Alueelle on laadittu yleissuunnitelma vuonna 2017 (Pöyry Finland Oy).

Talvisäilytyspaikkoja on osoitettu yhteensä 556 kappaletta nykyiselle metsä- ja 
niittyalueelle, sekä pieneltä osin myös nykyiselle satamakentälle. 

Kaavatilanne

Satama-alueella ei ole voimassa asemakaavaa. 

Alueella on vireillä asemakaava, jonka tarkoituksena on mahdollistaa veneiden 
talvisäilytys alueella (elokuu 2017). 

Kustannus- ja aikatauluarvio

Yleissuunnitelman mukainen kustannusarvio on 1,9 milj. €. 

Alueen rakentaminen on mahdollista aloittaa kun talvisäilytystä mahdollistava ase-
makaava on saanut lain voiman. 

Epävarmuustekijät

Epävarmuudet liittyvät asemakaavaprossesin aikatauluun. 

3,3 x 8 m ruutu

142 kpl
3,8 x 10 m ruutu

267 kpl

4,3 x 12 m ruutu

132 kpl

YHTEENSÄ 556 kp l

5 x 15 m ruutu

15 kpl


